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Ismét versenyen zúgtak a motorfûrészek a
Bakonyban, ismét izgatott fakitermelôk
készültek a versenyszámokra és lesték el
egymástól a szakmai fogásokat, hogy mi-
nél eredményesebben végezhessenek a
Balatonfelvidéki Erdô- és Fafeldolgozó Rt.
által Huszárokelôpusztán rendezett faki-
termelô versenyen.

Örvendetes ez manapság, amikor a fa-
kitermelés – enyhén szólva – nincs divat-
ban, amikor a fakitermelôket favágók-
nak, sôt erdôirtóknak bélyegzi a média,
amikor az utolsó Országos Fakitermelô
Verseny óta 12 év telt el, és amikor ennek
a szakmának a becsületét oly nehéz
fenntartani.

1988-ban, a Ropolyban rendezett XVII.
Országos Fakitermelô Versenyt követôen
1990-ben még tétova kezdeményezéssel
próbálkozott az ERTI és a SEFAG egy
újabb országos verseny megrendezésére,
amit azonban szinte elsodort a privatizá-
ció. A fakitermelôket vállalkozásba kény-
szerítették, a velük való törôdésrôl
könnyû szívvel mondtak le az erdôgazda-
ságok, szinte senkinek nem volt fontos,
hogyan történik a fa kitermelése.

A mai közfelfogás szerint a fa nevelését
végzô erdész – feltéve, ha ôshonos fafajt
hagy természetszerûen vegetálni – még
rendes ember, de a vágásérett fa kiterme-
lôje szinte már közellenség, az általa kivá-
gott fából azonban – az ács, az asztalos és
mások keze munkájával – ismét környe-
zetbarát, természetes anyag válik.

Ebben a közhangulatban tehát igazán
értékelendô a Balatonfelvidéki Erdô- és
Fafeldolgozó Rt. vezetôinek, elsôsorban
Matyasovszky Albertnek és Diósi Gyulá-
nak a „bátorsága”, amellyel felelevenítet-
ték a régi fakitermelô versenyek hagyo-
mányát. Nem elhanyagolható partneri tá-

mogatást kaptak ehhez a szándékukhoz
az Andreas Stihl Kft.-tôl.

A 90-es években csupán néhány ha-
sonló kezdeményezésrôl tudunk. Meg-
említendô a Nyírerdô Rt. Guthi Erdészeté-
nek több évben is megrendezett házi ver-
senye, amely – részben a nemzetközi ver-
senyszabályzat figyelembevételével – a
náluk dolgozó vagy munkát vállalni kívá-
nó fakitermelô vállalkozók összemérése
révén kihatással van a következô évi vál-
lalkozói díjakra.

1997-ben Fahasználati dolgozók tan-
pályás oktatása címmel – az ERTI közre-
mûködésével – versenyt rendezett a Ta-
nulmányi Erdôgazdaság Rt. is, a TAEG ki-
tûnô Fáber-réti tanpályáján.

Természetesen nem szabad megfeled-
kezni az erdészeti szakmunkásképzô is-
kolák által évente váltakozó helyszínen
megrendezett Szakma Kiváló Tanulója or-
szágos versenyekrôl sem, amelyeken
ugyancsak a nemzetközi versenyszabá-
lyokhoz közelítô szabályokat alkalmaz-
nak. Ezek a versenyek „merítési” lehetôsé-
get biztosítanak a Magyar Fakitermelô Vá-
logatott vezetôjének a csapatkeresés
gondjainak megoldásához.

Mert nemzetközi versenyek továbbra is
vannak, sôt azokon egyre nagyobb szám-
ban és egyre nagyobb felkészültséggel
vesznek részt – elsôsorban – az európai
országok. Hogy ezeknek a versenyeknek
Magyarország rendszeres szereplôje – sôt
az egyedüli ország, amely eddig minden
versenyen részt vett –, az a Fakitermelési
Munkakultúra Alapítvány és az ôt támoga-
tó motorfûrészgyártó cégek (korábban a
Stihl és a Husqvarna, 1998 óta a Stihl) ér-
deme. Ez szinte kötelességünk is, hiszen
az elsô Nemzetközi Fakitermelô Versenyt
– dr. Szász Tibor kezdeményezésére –

Fakitermelô verseny a
Bakonyban

Magyarország rendezte 1970-ben, az ak-
kori Jugoszláviával közösen.

Ezért is tiszteletre méltó a Balatonfel-
vidéki Erdô- és Falfeldolgozó Rt. kezde-
ményezése, a hazai versenyzés újjáélesz-
tésére. 1999 szeptemberében – ugyancsak
az Ugodi Erdészet területén – már rende-
zett egy hasonló versenyt a BEFAG Rt. a
saját dolgozói és a nála dolgozó vállalko-
zók számára. A 2000. május 25-én rende-
zett huszárokelôpusztai verseny szinte tel-
jesen a nemzetközi szabályzat alapján bo-
nyolódott, mindössze a pontozás történt
egyszerûsített formában. A versenyen –
vendégként – részt vett a Magyar Fakiter-
melô Válogatott keret két tagja, Simon Ti-
bor és Tóth József is. Az igazi küzdelem
azonban a BEFAG Rt. erdészeteinek két-
fôs csapatai között folyt a BEFAG Rt. által
biztosított pénzjutalmakért és a Stihl Kft.
értékes tárgyjutalmaiért.

A csapatversenyt – szoros ered-
ménnyel – az Ugodi Erdészet (Hasprai Ist-
ván és Váliczkó Tamás) nyerte, a
Farkasgyepüi Erdészet (Kaufmann István
és Hasprai Gyôzô) és a Devecseri Erdészet
(Surányi Sándor és Vízi Zsolt) elôtt.

Döntésben Surányi Sándor (Deve-
cser), gallyazásban Gróf István (Pápa), sze-
relésben Balai Károly (Balatonfüred),
kombinált darabolásban Hasprai Gyôzô
(Ugod), lánckímélô darabolásban Csiza
János (Sümeg), egyéni összetettben pedig
Kaufmann István (Farkasgyepü) végzett
az elsô helyen.

A versenyizgalmak levezetését jól szol-
gálta a huszárokelôpusztai vadászházban,
a BEFAG Rt. által a versenyzôk, a bírók és
a vendégek számára biztosított jó hangu-
latú estebéd.

A versenyen egymástól és fôleg a ven-
dégként jelenlévô fakitermelô válogatott
kerettagoktól sok értékes, apró és fontos
szakmai fogást megtanultak a résztvevôk,
ami bizonyára növeli a fakitermelési
munkakultúrájukat. Talán még ennél is
fontosabb, hogy a Balatonfelvidéki Erdô-
és Fafeldolgozó Rt.-nél dolgozó vállalko-
zók és az rt. saját dolgozói is érezték, hogy
„kenyéradójuk” odafigyel rájuk és megbe-
csüli ôket. Ez pedig a mai világban na-
gyon fontos érték.

A verseny résztvevôi sajnos már nem
kerülhettek be a 2000. szeptember 20–24.
közötti norvégiai XXIV. Fakitermelô Világ-
bajnokságra utazó Magyar Fakitermelô
Válogatottba, mivel oda már korábban el
kellett küldeni a nevezéseket, de – továb-
bi fejlôdéssel – esélyük lehet, hogy 2002-
ben Nagy-Britanniában képviselhessék a
magyar fakitermelôket.
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