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Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2009.
október 15-én a Gemenc Zrt.-nél tar-
tott ülést Pörbölyön, az Ököturiszti-
kai Központban. Az ülés résztvevõit
köszöntötte Csonka Tibor vezérigaz-
gató és Keller József vezérigazgató-
helyettes, aki ezt követõen tájékozta-
tást adott a Gemenc Zrt.-rõl, a cégnél
folyó tevékenységekrõl és fejlesztési
elképzelésekrõl. Ezt követõen Nagy
András mûszaki osztályvezetõ vázol-
ta a Gemenc Zrt. mûszaki fejlesztési,
gépesítési helyzetét, tájékoztatást ad-
va a múltról, a jelenrõl és a fejleszté-
si elképzeléseikrõl is.

A Gemenc Zrt. a mûszaki fejlesztések,
a gépesítés-fejlesztések, az új megoldá-
sok keresése területein meghatározó sze-
repet töltött és tölt be az erdõgazdasági
gyakorlatban. Még 1970-ben õk szervez-
ték az „I. Erdészeti mûszaki napok”-at,
melyek sikere alapján 1971-ben a „II. Er-
dészeti mûszaki napok” házigazdái is
voltak. Ezekkel a szervezésekkel hagyo-
mányt teremtettek, mivel azok azóta az
OEE évente megrendezésre kerülõ Ván-
dorgyûléseihez kapcsolva rendszeresen
szervezõdnek. A résztvevõk nagy érdek-
lõdéssel szemlélték az ekkori idõktõl Ge-
mencen üzembe állított gépek felvételeit,
melyek a teljesség igénye nélkül: gemen-
ci vágástörõ eke, GVT-320 és GVT-250 tí-
pusú vágástakarító, Elletári tuskófúró és
maró D4KB traktorra szerelve, GRT-8 tí-
pusú gemenci rugós tárcsa, TDT-55 típu-
sú közelítõ traktor, Timberjack csuklós
traktor, RP-12 kihordó (T-150K traktorra
alapozott), GF-8000 és GF-9000 típusú
forwarder, KKSZ-10 típusú kétkonzolos
bakdaru, KC típusú tûzifa hasítógép,
Lindner rönkhasító szalagfûrész, Dutra
homlokvillás erdészeti rakodógép, szállí-
tószalagos úszóberakó, hidraulikus daru-
val szerelt úszóberakó.

A Zrt.-nél a mûszaki fejlesztés jelen-
leg is folytatódik, de némiképp más irá-
nyokat vett. A gépesítés vonalán jelen-
tõs mértékû privatizáció valósult meg.
A részvénytársaságnál dolgozó megbíz-
ható alvállalkozókat a Zrt. korszerûbb,
környezetbarátabb, de még elérhetõ
technika beszerzésére ösztönzi, melyet
a részvénytársaságnál bevezetett Kör-
nyezetközpontú Irányítási Rendszer
(KIR) is megkövetel. E beszerzéseket a
Zrt. kamatmentes hitellel támogatja. A
mûszaki fejlesztés egyéb területein
olyan célok, célkitûzések, programok
kerültek megvalósításra, pályázati úton

is elnyert támogatások felhasználásával,
melyek elõsegítették:

– a fafeldolgozó ágazat (Pörbölyi Fû-
részüzem) rekonstrukciós fejlesztését a
piaci igényeknek megfelelõ, azokhoz
rugalmasan alkalmazkodó mennyiségi
és minõségi fûrészipari termék elõállítá-
sát biztosító modern környezetkímélõ
termelõ kapacitás kiépítését, a beérke-
zõ faanyag teljes volumenû hasznosítá-
sával, értékesítésével;

– az erdõ közjóléti funkciójának ér-
vényesülését a parkerdõk, az erdei
vasút fejlesztésével, az ökoturisztikai
ágazat kialakításával;

– a vadászati ágazat fejlesztését a va-
dászati mûemlék majorok és történelmi
emlékhelyek megõrzésével és a ma kö-
vetelményszintjének megfelelõ mûköd-
tetésével;

– az erdei úthálózat karbantartását út-
karbantartó gépsor (univerzális árokásó
és autógréder) üzembe helyezésével;

– az informatika és a számítástechni-
ka fejlesztését.

A közeljövõ fejlesztési feladatai:
– az erdõmûvelésnél és a fahaszná-

latnál a meglévõ gép- és eszközállo-
mány jelenlegi technikai szintjének
megtartása, illetve szinten tartó fejlesz-
tése, új környezetbarát, természetközeli
gazdálkodási technológiák kialakítása a
szükséges eszközök biztosításával;

– a fafeldolgozó ágazatnál a fûrészü-
zem munkaszervezésének javítása a ter-
melés hatékonyságának növelése érde-
kében;

– a turisztikai ágazatnál a látnivalók (a
sikerélményt növelõ attrakciók) bõvítése;

– az Erdei Vasútnál a mozdonypark
további korszerûsítése, továbbá a pálya
szakszerû, a Közlekedési Hatóság elõí-
rásainak való megfelelés biztosítása,
különösen a biztonsági tanúsítvány
megszerzése;

– az Erdei Vasút pályaszakaszának ki-
építése Pörböly és Baja-Dunafürdõ között.

A bõséges képanyaggal kísért elõ-
adásokat követõen a résztvevõk:

– megtekintették a Pörbölyi Ökotu-
risztikai Központ Erdészeti Múzeumát;

– meglátogatták a Pörbölyi Rakodó-
és Fafeldolgozó Üzemet, ahol bemutatás-
ra kerültek az utóbbi években megvaló-
sított rekonstrukciós fejlesztések; majd

– ismerkedtek a gemenci Erdei Vasút-
tal, melyen utazva gépesített fakiterme-
lési, rakodási, szállítási bemutatóhelye-
ket kerestek fel a Szekszárdi Erdészet
érintett erdõrészleteiben.

Összegezve elmondható, hogy a
Gemenc Zrt. és elõdei mindig kiemel-
ten kezelték a mûszaki fejlesztést, a
gépesítést, és törekedtek a részleges,
valamint a teljes folyamatgépesítés
megvalósítására a helyi adottságok
függvényében, részben saját fejleszté-
sû vagy közös fejlesztéssel kialakított
import vagy hazai piacokról beszerez-
hetõ, de mindig a legújabb típusú
gépekkel és berendezésekkel. Folya-
matosan biztosították ezzel a termelés
magas mûszaki színvonalát és költség-
hatékony mûködtetését.

Az ülés végén a szakosztály elnöke
méltatta Nagy András tagtársunk több év-
tizedes, az erdészeti gépesítési gyakorlat-
ban eltöltött eredményes tevékenységét
(mellyel jelentõs részese volt a fentebb
vázolt mûszaki fejlesztési, gépesítés-fej-
lesztési eredményeknek), tekintettel ez
év végi nyugállományba vonulására.

A jól sikerült rendezvényen – me-
lyért köszönet illeti a Gemenc Zrt.-t – 22
fõ vett részt.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

Honlap az illegális
fakitermelésrõl
(www.illegal-logging.info)
A szerkesztõk remélik, hogy a megújult
külsõt megkedvelik az olvasók, és vilá-
gosabbnak és könnyebbnek találják a
tartalmat is.

Az éghajlatváltozás saját kategóriát
kapott, és új Consumer country policy
initiatives kategóriája alatt az EU FLEGT
kezdeményezést, az US Lacey Actet, a
közbeszerzést és más politikamegközelí-
téseket soroltak egy csoportba. Minde-
gyik kategóriának és alkategóriának
sokféle lényeges olvasata lesz – kevés,
de igazán kulcsfontosságú dokumentum
mindegyiken található. 

Az országok és régiók felsorolása a
következõ: Afrika, Amerika és a Karibi
térség, Közép- és Nyugat-Ázsia, Kelet-
és Délkelet-Ázsia, Európa, Észak-Ame-
rika, Óceánia, Dél-Amerika, Dél-Ázsia. 

Figyelemre méltóak a Kormányzat és
az erdészeti irányítás kategóriái: Közös-
ségi erdészet, Konfliktusok, Korrupció,
Kormányzat, Független erdészeti megfi-
gyelés és távérzékelés, Földjog, Pénz-
mosás, Szervezett bûnözés.

(ForestPress)

A mûszaki fejlesztés múltja és jelene




