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Bakó Csaba erdõgazdálkodási igazgató
a házigazdák nevében köszöntötte az
ország minden részérõl megjelent 82
érdeklõdõ szakembert az Ivánci Ven-
dégházban. Prof. dr. Horváth Béla, az
Erdészeti Gépesítési Szakosztály elnöke
köszöntõje után bemutatta egyetemi
utódját, dr. Czupy Imre okleveles
gépészmérnököt, az Erdészeti-mûszaki
és Környezettechnikai Intézet új igazga-
tóját. Majd röviden beszámolt arról,
hogy szervezésében a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Szombathelyen bein-
dítja duális gépészmérnök képzését,
mely elsõsorban a térségben élõ fiata-
loknak kínálhat felsõ szintû képzést,
majd biztos munkahelyet. Nemes Zol-
tán, az Erdõhasználati Szakosztály el-
nöke is köszöntötte a megjelenteket és
hasznos tapasztalatokat kívánt a ren-
dezvényen. Utána Virágh Csaba, a hor-
vátországi HITTNER cég gépeit forgal-
mazó Agro-Alfa Kft. gépértékesítési ve-
zetõje szólt a megjelentekhez. Az erdé-
szeti gépeket, köztük erdészeti csuklós
traktorokat is forgalmazó cég már or-
szágos alkatrész- és szervizszolgáltatást
mûködtet.

Bakó Csaba elõadásában elmondta,
hogy a megye erdeinek több mint felét
az állami erdészeti társaság kezeli. Az
erdõgazdaság saját gépüzemi egysé-
gekkel rendelkezik, melyeket folyama-
tosan fejlesztenek. A gépparkjuk meg-
lehetõsen elöregedett, ezért a pótlásu-
kat tervezetten, folyamatosan végzik. A
társaságnál vállalkozókat is foglalkoz-
tatnak, de figyelnek a kiszolgáltatottság
elkerülésére. A védett területek aránya
40%, a Szentgotthárdi Erdészeti Igazga-
tóságnál 80% feletti, és a hozzájuk kötõ-
dõ elõírások nagymértékben befolyá-
solják, korlátozzák a fakitermelést, fa-
anyagmozgatást.

Gángó Csaba fahasználati elõadó is-
mertette a társaság legfontosabb fahasz-
nálati feladatait. Elmondta, hogy több-
féle fakitermelési munkarendszert mû-
ködtetnek a társaság erdeiben. A faki-
termelés 10%-át saját, a többit vállalko-
zó brigádok végzik. A rövidfás munka-
rendszernél kézi, fogatos, gépi elõköze-
lítést alkalmaznak közelítõ nyomokra.
A Zsigovics-féle egységrakatos mód-
szerrel, közelítõ kerettel, csörlõvel,
markolóval, zömében mezõgazdasági
traktorokkal végzik el a közelítési fela-
datokat. A hosszúfás munkarendszert
véghasználatoknál és felújításoknál ré-
szesítik elõnyben. Vezérgépei a kihor-
dó szerelvények és a forwarderek. A
rönköt a vágásterületen méretre vágják,
az egyéb iparifát többszörös hosszban
mozgatják. A szálfás munkarendszer-
ben csuklós törzskormányzású erdésze-
ti gépeket és mezõgazdasági traktoro-
kat markolóval használnak. Fenyvesek-
ben harvesztert is mûködtetnek. A szú-

károk felszámolására több mûszakban
dolgoznak, a mennyiség a 25 000 köb-
métert is meghaladta.

A Hittner d. o. o. kereskedelmi igaz-
gatója, Dinko Turk mutatta be a gyár
termékeit. Az erdészeti berendezések
mellett számos ipari terméket gyárta-
nak. Kiemelt erdészeti gépeik az Eco
Trac típusú csuklós traktorok, melyek
alkatrészeinek zömét maguk gyártják. A
horvát erdõgazdálkodók által kedvelt
erdészeti csuklós traktorokból számos
európai országba is szállítanak.

A következõkben a szervezõk a
gépudvarban, majd erdei viszonyok kö-
zött mutatták be a gépeket, adaptere-
ket, a házigazda Kutas Lajos erdészeti
igazgató irányításával.

A rendezvény középpontjában álló
Hittner Eco Trac 120V és 55V típusú
csörlõs erdészeti csuklós traktorokat
lucfenyõ véghasználatban láthattuk.
Mindkét gép biztonságosan közelített a
felázott és lejtõs erdõtalajon teljes rako-
mánnyal. Ezen a vágásterületen mutat-
ták be a JCB 4CX kotró-rakodóra szerelt
Vibrescopik cölöpverõ adaptert. A cö-
löpök biztonságos talajba verése szol-
gálja a fenyvesben történõ közelítésnél
a terelõfákat, és ezzel a módszerrel tele-
pítik a vadkerítések oszlopait is.

A szomszédos területen VALTRA tí-
pusú traktorokra szerelt erdészeti mun-
kagépeket láthattunk üzem közben. A
vízszintes tengelyû szárzúzóval (FM-
500-2300) kiválóan lehetett a vágásterü-
leten maradt ágakat aprítani. A talaj-elõ-
készítés eszközeiként az AHWI KSH-
700 típusú pásztahúzó és a TPF-1 típu-
sú hajtott tárcsás talaj-elõkészítõ mun-
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Szakosztályok rendezvénye Iváncon
Az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dészeti Gépesítési Szakosztálya és
Erdõhasználati Szakosztálya 2014.
december 10-én tartották közös ren-
dezvényüket a Szentgotthárdi Erdé-
szeti Igazgatóság területén. A Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. és az Agro-Al-
fa Kft. rendezésében Ivánc térségé-
ben került sor a terepi bemutatókra.

Hittner Eco Trac 120V típusú  erdészeti csuklós traktor

JCB 4CX kotró-rakodóra szerelt Vibrescopik
cölöpverõ adapter
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75 éve, 1940. január 28-án hunyt el
Budapesten Kaán Károly erdõmérnök,
gazdaságpolitikus, az MTA levelezõ
tagja, az erdõgazdálkodás újjászerve-
zõje, az Alföldfásítási program és a
korszerû, elsõ természetvédelmi tör-
vénynek is tekinthetõ 1935-ös erdõ-
törvény fõ elõkészítõje, az Országos
Erdészeti Egyesület alelnöke, késõbb
tiszteletbeli tagja.

Halálának évfordulója alkalmából meg-
emlékezést tartott az Országos Erdésze-
ti Egyesület Nagykanizsai Helyi Cso-
portja, illetve a Zalaerdõ Zrt. a neves er-
dõmérnök mellszobránál. Az ünnepség
részeként Rosta Gyula vezérigazgató és
Varga Attila, az egyesület helyi cso-
portjának titkára koszorút helyezett el a
szobor talapzatánál.

Kaán Károly életútját dr. Baráth
László erdõmérnök idézte fel: – Hetve-
nöt évvel ezelõtt, 1940. január 28-án,
egy borongós, hideg, téli napon pótol-
hatatlan veszteség érte a magyar erdé-
szetet, egyben a nemzetgazdaságot és
a hazai tudományos életet. Elhunyt Ka-
án Károly erdõmérnök, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja, a Földmû-
velõdésügyi Minisztérium nyugalma-
zott államtitkára, a XX. század elsõ
négy évtizedének legjelentõsebb ma-
gyar erdészpolitikusa, az Alföld fásítá-

sának lánglelkû apostola, a
magyar természetvédelem
megteremtõje, s nem utolsó-
sorban máig egyik legjelen-
tõsebb erdészeti szakírónk
– kezdte beszédét. Majd így
folytatta: Kaán Károly a ki-
egyezés évében, 1867-ben
született városunkban, Nagy-
kanizsán, ezért úgy vélem,
nekünk zalai erdészeknek, s a zalai er-
dészetben dolgozóknak külön is meg-
tisztelõ kötelességünk, hogy emlékét
ápoljuk. 

Miután felidézte Kaán Károly nagy
ívû, érdemdús életútjának fõbb állomá-
sait, momentumait, hangsúlyozta, hogy
Kaán Károly már betegen, életének
utolsó percéig dolgozott. 1940. január
30-án elõadást kellett volna tartania Bu-
dapesten a Természetvédelmi Társulat
közönsége elõtt. Elõadásának írásos
anyagát azonban nagy megrendülés kö-
zepette egy minisztériumi kollégája
mondta el, mert Kaán Károly elõtte két
nappal, január 28-án meghalt. Ebben a va-
lóban utolsó írásában – tervezett elõadá-
sában – a magyar ifjúságban látta a ter-
mészetvédelem nagy ügyének letétemé-
nyesét. Mintegy testamentumként hagy-
ta örökül szavait: „Mielõtt pedig befejez-
vén elõadásomat, reámutatni kívánok
arra, hogy amint más nemzetek, mi is

csak úgy érhetünk el ered-
ményeket a természetvéde-
lem terén, ha ifjúságunkkal
megkedveltetjük a természe-
tet. Ha arra neveljük a fiat-
alságot, hogy szeresse a ter-
mészet alkotásait. Ha kifej-
lesztjük érzékét a természeti
táj szépsége iránt és a ter-
mészeti emlékek megbecsü-

lésére tanítjuk a fiatal nemzedéket.”
Kaán Károly kivételes szakmai kvali-

tásain és rendíthetetlen hivatástudatán
túl, egész nemzetben gondolkodó,
elveihez, eszményeihez tántoríthatatla-
nul ragaszkodó, igazi hazafi volt, aki
minden gondolatával, tettével – nemze-
téért érzett felelõsséggel és kötelesség-
tudattal – hazája boldogulását kívánta
szolgálni. Munkásságának elévülhetet-
len értékeit 2012-ben Magyar Örökség
Díjjal ismerték el.

Megemlékezését dr. Mihályi Zoltán-
nak, az Országos Erdészeti Egyesület
egykori titkárának, az Erdészeti Lapok
1940. februári számából idézett monda-
tával fejezte be az erdõmérnök: „Adja a
Magyarok Istene, hogy Kaán Károly dús
örökségével mindig a magyar erdõgaz-
daság javára sáfárkodjanak utódai, Szé-
chenyi intelmének szellemében: Csak a
múlt megbecsülésén épülhet fel a jövõ!”

Forrás: B.E./Kanizsai Hetilap
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75 éve hunyt el Kaán Károly

káját tanulmányozhatták a
résztvevõk.

A következõ bemutatón
a kifejlesztés alatt álló elõ-
közelítõ eszközrõl (mely-
nek alapgondolata Kutas
Lajos erdészeti igazgatóé),
egy mezõgazdasági traktor
hátsó függesztõberendezé-
sére szerelt közelítõ keret
(kaloda) prototípusáról kér-
tek véleményt a házigazdák
a szakemberektõl. A közelí-
tõ keret alapvetõen a nehéz
kézi munkát hivatott kivál-
tani, kisebb közelítési távol-
ságok esetén. A terepi be-
mutató végén egy UNIMOG
eszközhordozóra szerelt MULAG FSG-
2000 típusú ágvágó körfûrész munkáját
tekinthették meg a résztvevõk egy er-
dészeti feltáróút mellett.

A rendezvény baráti estebéddel feje-
zõdött be, melynek kezdetén prof. dr.
Horváth Béla és Nemes Zoltán szakosz-

tály-elnökök foglalták össze és értékel-
ték a látottakat, majd megköszönték a
házigazdáknak a szakmailag tartalmas
rendezvény megvalósítását. A rendez-
vényt a helyi kollégák Kutas Lajos erdé-
szeti igazgató vezetésével kiválóan szer-
vezték meg. Olyan érzésünk volt, mint-

ha egy kis vándorgyûlésen
lettünk volna. A rendez-
vényt segítette az elõadások
kivetítése és a hangosítás a
terepen is. Az elágazásoknál
erdészek figyeltek, hogy ne
tévedjen el senki. Útbaigazí-
tó táblák könnyítették a tájé-
kozódást. A terepi bemuta-
tót a rádiós összeköttetés
biztosította a szervezõk és a
gépkezelõk között. Az este-
bédet készítõ és felszolgáló
„személyzet” is kiválót telje-
sített. Külön köszönet a fi-
gyelmességért, az asztalokat
díszítõ kis fenyõgallyakért, a
kiváló ételért és italokért. Az

erdész gyakorlathoz méltó rendezvé-
nyen vehettünk részt. Köszönjük!

Prof. dr. Horváth Béla 
elnök, OEE Erdészeti Gépesítési

Szakosztály  
Ormos Balázs

OEE Erdõhasználati Szakosztály

FM-500-2300 típusú vízszintes tengelyû szárzúzó


