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B.G.: Valóban hungarikumról beszélhe-
tünk, hiszen a szakmai berkekben közis-
mert, kétévenként, az IALC által megren-
dezett fakitermelõ világbajnokság ver-
senyfilozófiájától több fontos részletben
eltérõ megmérettetéseket rendezünk a
magyar favágóknak immár 13 éve. A cél
nálunk mindenekelõtt a biztonságos
munkavégzés a napi rutinfeladatok során.

Az erdõgazdasági részvénytársasá-
gok megalakulásával az erdei munká-
sokat – akik addig mint alkalmazottak
dolgoztak – „kiszervezték”. A fakiter-
melõk vállalkozókként folytatták egyál-
talán nem veszélytelen munkájukat. Et-
tõl kezdve ritkaságszámba ment a vé-
dõruha, a védõsisak, a védõital és
egyéb, a személyi sérülések, károsodá-
sok esélyét csökkentõ szolgáltatás.

Néhány kivételtõl eltekintve a faki-
termelõ brigádok felszereltsége és fel-
készültsége nem megfelelõ.

A vállalkozó olykor képzetlen embe-
reket alkalmaz. További problémát je-
lent, hogy bár a megbízó elõzetesen
egyértelmûen rögzíti a munkavégzés
követelményeit, a terepen sokszor sisak
nélkül, tornacipõben és vágásbiztosnak
egyáltalán nem mondható nadrágban
serénykednek a fakitermelõk. Nincse-
nek tudatában, hogy mit kockáztatnak.
Évrõl évre történnek balesetek, ame-
lyek védõfelszerelés használatával elke-
rülhetõk lettek volna.

E.L.: Kétségtelen, hogy nagyon felké-
születlenül végezték munkájukat.

B.G.: Cégünk felismerte, hogy jóval
többet kell tennünk annál, hogy a mo-
torfûrészeket és a mûködtetésükhöz
szükséges eszközöket forgalmazzuk. A
jelenleg mûködõ közel 300 STIHL-szak-
kereskedésben és 140 szakszervizben a
vásárlásnál adott szaktanácsok fonto-
sak, de nem elegendõek. 

A STIHL küldetéstudatává vált a faki-
termelés veszélyes munkáját végzõ em-
berek biztonsága. Az erdõgazdasági
részvénytársaságok támogatásával, ve-
lük közösen több mint öt éve szervezett
országjáró rendezvényeinken felvilágo-
sító, oktató, továbbképzõ tanfolyamo-
kat szerveztünk. Ezeken a kurzusokon
nemcsak az állami erdõkben tevékeny-
kedõ, hanem a magánerdõkben dolgo-
zó vállalkozók is térítés nélkül vehet-
nek részt. Ilyenkor a résztvevõk megis-
merkedhetnek a munkájukhoz elen-
gedhetetlenül szükséges védõruházat-
tal, védõfelszereléssel is. Az ilyen okta-
tásokon olykor 50-60 fakitermelõ is
részt vesz. Némelyik, az ügy iránt elhi-
vatottabb erdõgazdaság tanpályát is
épített, ahol meg lehet ismerni és gya-
korolni a terepi feladatokat, amely gaz-
dasági érdekük is egyben.

E.L.: Ez nagyon fontos lépés. Mit ter-
veztek a jövõben?

B.G.: Biztató, és egyben megnyugta-
tó, hogy a Magyar Fejlesztési Bank fi-
gyelemmel kíséri rendezvényeinket.
Felismerte a kezdeményezés fontossá-
gát és azt, hogy a dolgozók biztonsága
érdekében kifejtett tevékenységünk
nem csupán marketing, hanem valós
társadalmi kötelezettségvállalás. Ezt a
feladatot helyettünk nem végzi el senki.
Ez a munka valódi innováció, „képes-
ség az új helyzetekben való eligazodás-
ra, a megszokott cselekvések, megta-
nult ismeretek átalakítása révén”. 

Az idén 12. alkalommal kerül meg-
rendezésre Bükkzsércen a STIHL Or-
szágos Fakitermelõ Bajnokság. A ver-
senysorozat során a regionális elõdön-
tõk gyõztesei indulási jogot szereztek
az országos döntõre. Az öt regionális
versenyt erdõgazdasági részvénytársa-
ságok, szakiskolák, fakitermelõ vállal-
kozók és szakkereskedõink szervezik
iránymutatásaink alapján, változó sze-
reposztásban, nagy szakmai hozzáér-
téssel és még nagyobb lelkesedéssel.
Ezúton is köszönjük, hogy az ügy mellé
álltak, nélkülük aligha valósulhatott
volna meg ez a rendezvénysorozat!

Mint említettem, a bajnokság verseny-
szabályzata részben eltér a világbajnok-
ság szabályrendszerétõl, ezért mi saját
versenyszabályokat alkottunk. Például
nálunk van hossztoló, tûzifahasító, saran-
goló versenyfeladat és a gallyazás mûve-
lete is életszerûbb. A lényeg, hogy a részt-

vevõk a terepen is rutinszerûen és egy-
ben biztonságosan végezzék a bajnok-
ságra begyakorolt mozdulatokat. Az idõ
szerepe versenyünkön másodlagos, aki
vét a biztonsági szabályok ellen, annak
nem sok esélye marad dobogóra jutni. 

Mindenki gyõztesnek érezheti ma-
gát, hiszen az indulók valamennyien
védõfelszerelést tartalmazó csomagot
kapnak ajándékba már az induláskor. A
versenyen dobogós helyezést elérõk
komoly díjazásban részesülnek. Az a
fontos, hogy valamennyi résztvevõ
érezze: értük van az egész.

E.L.: Az összetartozás lényeges szem-
pont.

B.G.: Az évenként partnereinknek
megrendezett családi nap is összeková-
csolja a STIHL csapatát. Mert végül is a
STIHL egy családi vállalkozás, amely a
minõség elsõdlegességét szem elõtt tart-
va vált világcéggé. Természetesen a
gépek, a termékek minõsége csak akkor
érvényesül, ha az kezelõjének tudásával,
gyakorlatával párosul. És még valami. 

Ezek a versenyszerû összejövetelek tel-
jesen szektorsemlegesek. Mert szívesen
fogadjuk az állami erdõkben dolgozókat,
a magánerdõkben foglalatoskodó fakiter-
melõket, az iskolákban tanuló diákokat, a
katasztrófavédelemben olykor motorfû-
részt használni kénytelen szakembereket. 

Aki már versenyzõként vagy nézõként
jelen volt egy ilyen megmérettetésen, az
tudja, hogy a látszólag vérre menõ küz-
delemnél fontosabb az összetartozás, a
jókedv és a balesetmentes versenyzés.
No, és a verseny utáni tanulságok.

Reméljük, hogy az augusztus végén
Bükkzsércen, a XII. STIHL Országos Fa-
kitermelõ Bajnokságon indulók is vala-
mennyien így gondolják. 

E.L.: További sok sikert kívánok.
Pápai Gábor

AKTUALITÁSOK

Felkészülni, vigyázz, kész, STIHL!
Országos vetélkedõ, ahol csak gyõztesek vannak

Fontos mérföldkõhöz érkezett az
Andreas Stihl Kft. A hagyományos
STIHL Országos Fakitermelõ Bajnok-
ság résztvevõ csapatait ettõl az év-
tõl kezdve öt, az egész országra ki-
terjedõ regionális bajnokságon gyõz-
tes brigádok adják majd. Nemes kez-
deményezés, amely ma már túlmutat
egy egyszerû favágó versenyen. A
hungarikumnak is nevezhetõ kezde-
ményezésrõl beszélgetünk Bakon
Gáborral, a Stihl magyarországi le-
ányvállalatának igazgatójával. 


