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A Krtiny-i Erdészeti Oktató Vállalkozás
(Masarykúv les School Forest Enterprise
= TFE) a brnoi Mendel Mezõgazdasági
és Erdészeti Egyetem Tanulmányi
Erdõgazdaságának  különleges része.
Elsõdlegesen azt a célt szolgálja, hogy
oktatási és kutatási projekteket valósít-
son meg az Egyetem Erdészeti és Faipa-
ri Iskolájának keretében. 

A Tanulmányi Erdõgazdaságot  1923-
ban hozták létre, 10 400 hektárnyi össze-
függõ erdõterülettel rendelkezik. Az
erdõgazdaság területének középsõ része
a Morva Karszt Természetvédelmi Terü-
let (CHKO Moravskí kras). Az erdõ kü-
lönlegesen változatos és gazdag, így az
erdészeti fakitermelési és tájvédelmi mér-
nöki oktatási programjukban résztvevõ
hallgatók gyakorlati oktatása számára
kitûnõ terep. Alapvetõ oktatási küldetése
mellett a TFE a Cseh Köztársaság egyik
erdõmûvelési mintaterülete lett, egy
olyan helyszín, amelyen fenntartható és
természetközeli erdõgazdálkodás folyik.
Krtiny mind a belföldi, mind pedig a kül-
földi terepgyakorlatok és kutatások ked-
velt célpontja, legutóbb 2004 májusában
az OEE Erdõmûvelési Szakosztálya vett
részt  tanulmányúton a területükön.

A TFE teljes éves termelési volumene
mintegy 6 millió euro. A Krtiny Erdésze-
ti Oktató Vállalkozás az egyetem része-
ként jelenleg erdõmûvelési és csemete-
nevelési tevékenységekhez, valamint
faanyag traktoros és drótkötélpályás
közelítéséhez gyárt gépeket. A gépek
megfelelnek a Cseh Köztársaság termé-
szetvédelmi területein és nemzeti park-
jaiban történõ alkalmazásra vonatkozó
szabványoknak. A TFE által gyártott gé-
pek – különösen a TPF tárcsás pász-
takészítõk, az RZS csemeteültetõ gé-
pek, valamint a LARIX drótkötélpályák
– nagy százalékban exportra készülnek.
A rotációs erdõmûvelõ gépek – többcé-
lúságuk miatt – minden olyan terepen
használhatók, ahol az erdõ természetes
vagy mesterséges felújítása elõtt a talajt
elõ kell készíteni. Termékeik könnyeb-
bek és energiatakarékosabbak verseny-
társaikénál, míg alkalmazhatóságuk és
hasznosságuk a konkurens termékek-
kel megegyezik, vagy azoknál jobb. A
fentiek,  valamint a termelési minõség,
a kínált karbantartási és javítási szolgál-
tatások, továbbá a termékek ára magya-
rázat arra, hogy eddig több, mint  há-

romszázötven darabot értékesítettek:
nemcsak a Cseh Köztársaságban, ha-
nem Lengyelországban, Litvániában,
Lettországban, Észtországban, Néme-
tországban, Magyarországon, Szlováki-
ában, Ausztriában, Franciaországban,
Finnországban és Kanadában. Az el-
adott LARIX drótkötélpályák száma iga-
zolja e drótkötélpályák szerkezetének
minõségét: 1995-tõl napjainkig össze-
sen 70 db-ot adtak el.

Ilyen drótkötélpályák mûködnek a
Cseh Köztársaságon kívül Szlovákiában,
Ukrajnában, Lengyelországban, Magyar-
országon, Spanyolországban, Németor-
szágban, Franciaországban  illetve Orosz-
országban. Magyarországon már évtize-
dek óta használjuk – kedvezõ tapasztala-
tokkal – az általuk gyártott gépeket,
elsõsorban csemetekerti és erdõmûvelõ
gépeik ismertek, de a LARIX kötélpá-
lyákból is több üzemel nálunk.

A Szombathelyi Erdészet Rt. és a
cseh szakemberek között egy németor-
szági gépkiállítás alkalmával történt
meg a személyes kapcsolatfelvétel. Itt
vetõdött fel a gépgyártók részérõl az az
igény, hogy gépeik magyarországi for-
galmazására partnert keresnek.  Társa-
ságunk már évtizedek óta használja a
TFE gépeit, amelyekrõl nagyon ked-
vezõ üzemi tapasztalatokat szereztünk.

Gépjavító bázisainkon képzett szakem-
berekkel rendelkezünk. A fentiek alap-
ján a Szombathelyi Erdészeti Rt. elvál-
lalta a Krtiny-i Erdészeti Oktató Vállal-
kozás magyarországi kereskedelmi
képviseletét. 

A fentiekre vonatkozó szerzõdés ün-
nepélyes aláírására 2004. októberében
került sor Magyarországon. Látogatásuk
alkalmával a cseh erdészeti szakembe-
rek betekintést nyertek a magyar
erdõgazdálkodás szakmai kérdéseibe,
amelyeket elsõsorban gépesítési szem-
pontból vizsgáltunk. 

A gyártáshoz és szállításhoz szüksé-
ges minden jogi háttér biztosított. A TFE
alapelve, hogy a megfelelõségi nyilat-
kozatokat és az esetlegesen szükséges
tanúsítványokat az arra jogosított prágai
intézettel együttmûködve állítja ki. Fon-
tos továbbá kiemelnünk, hogy termé-
keik megfelelnek a 89/392/EEC, a
98/37/EC és egyéb direktíváknak, így
viselhetik az EU országokba történõ ex-
porthoz is a CE jelzetet. 

Reményeink szerint a ter-
mészetközeli erdõgazdálkodásáról hí-
res Cseh Köztársaságban már bevált
eszközök mind szélesebb körben ter-
jednek el Magyarországon is. 
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Szombathelyi Erdészeti Rt.

Cseh-magyar erdészeti gépforgalmazási
együttmûködés
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