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LOVAK ALKALMAZÁSA ÉS JÖVŐJE A HAZAI FAHASZNÁLATOKBAN 
 

SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN, FEKETE GYÖRGY, HORVÁTH ATTILA LÁSZLÓ 
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki Környezettechnikai Intézet 

szakalosne.matyas.katalin@uni-sopron.hu 
 
Bevezetés 
 
Az elmúlt évek, évtizedek alatt hatalmas, robbanásszerű fejlődés, változás volt megfigyelhető 
a hazai fakitermelések gépesítésében. Amíg ezelőtt 50-60 évvel a faanyagmozgatási munkák 
nagy részét fogatos közelítéssel oldották meg, napjainkra az erdőben dolgozó gépek szinte tel-
jesen kiszorították a lovakat az erdészeti munkákból. A kutatás azt hivatott felmérni, hogy bi-
zonyos területeken, fakitermelési módokban, munkarendszerekben lehet e létjogosultsága még 
napjainkban és a jövőben is a lovak alkalmazásának.  
 
Vizsgálati anyag és módszer 
 
Hazánkban 1955-ben az erdei munkára használt lovak száma 5918 darab volt, ez a szám 1981-
ben már csak 1747, és 1991-ben az ERTI felmérése szerint már csak 950 (GÓLYA, 2003). Nap-
jainkban nagyon kevés lovat használnak erdei munkákra. A vadászatok, az erdei turizmus során 
kapnak, nagyobb szerepet, faanyag közelítésére egyre ritkábban alkalmaznak lovakat.  
Az erdőgazdálkodásban alkalmazott lovak számának meghatározására nagyon kevés forrás áll 
rendelkezésünkre. Ficsor Csilla és Malatinszky Ákos 2013-as felmérése alapján, amelyet 11 
erdészet 14 vállalkozójánál, és további 2 magánerdőben, összesen 17 különböző területen vé-
geztek el, a lovas közelítéssel foglalkozó vállalkozók aránya az állami területeken 25,86% volt. 
A lovak használata a területi megoszlás szerint főként a hegyvidékeken jellemző, leginkább a 
nehezen feltárható területeken. A felmért helyszínek döntő többsége védett természeti terület 
volt, sőt fokozottan védett terület is akadt köztük, ebből is látszik, hogy a fogatos közelítést ott 
alkalmazzák elsősorban, ahol az újulat védelme, az erdő értékes faállománya valamint a terü-
leten fellelhető természeti értékek élveznek elsőbbséget a teljesítmény orientált gépi közelítés-
sel szemben. Továbbá elmondható még, hogy azoknál az erdészeteknél, ahol a vadgazdálko-
dásban, azaz a vad etetéséhez, illetve vadászatához alkalmaznak lovas fogatokat, elvétve elő-
fordul faanyagmozgatás a lovas fogatok segítségével. 
Több erdészetnél is elhangzott, hogy lenne igény a lovak munkájára, de nagyon sok akadályba 
ütközik a megvalósítás. A két legfontosabb akadályozó tényező az, hogy kevés a lovakhoz 
szakmailag értő ember, illetve a kifejezetten ilyen célokra tenyésztett ló. Másik nagy probléma, 
hogy sokszor nincs annyi munkája az erdészetnek, ami egy lovas vállalkozót fenn tudna tartani, 
hiába is lenne igény egy-egy területen rájuk. További gond, hogy sokan szeretnének lóval dol-
gozni, azonban azok mindennapi ellátásáról kevesen képesek gondoskodni (FICSOR-MA-

LATINSZKY, 2014). 
A terepi munkák a Dél-Bakonyban, a Szentgáli Erdőbirtokosság erdőterületén zajlottak, 450-
550 méteres tengerszint feletti magasságon, keleti kitettségű oldalon, amelynek lejtése 5-10° 
közötti volt. A termőhely többletvízhatástól független, középmély termőréteggel rendelkező 
rendzina talaj volt, vályog fizikai talajféleséggel. Az ott dolgozó lovas vállalkozó egyedül, egy 
lóval végezte az előközelítést, majd a közelítést forvarderrel hajtották végre. Az erdőrészletet 
örökerdővé (szálaló erdővé) szeretnék átalakítani, hogy a most egykorú állományból egy ve-
gyeskorú, diverzebb, fajgazdagabb természetszerűbb és kutatások szerint a betegségekkel 
szemben ellenállóbb erdőállomány legyen. A területen már voltak olyan részek, ahol megjelent 
az újulat, amely védelmének elsődleges szempontja miatt jött szóba a lovas közelítés. 
A ló vezetése mind az üres, mind a teherjáratok során földről történt. A vezetőnek nagyon fon-
tos feladata volt továbbá, hogy figyelje lova fizikai állapotát, ha szükséges szünetet tartson vele, 
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vagy kisebb rakományt közelítsen kisebb távolságról. A láncos közelítést (1. ábra) a faanyag 
méretétől függően vagy egyesével, vagy több hengeresfa összeláncolásával oldották meg, oly 
módon, hogy a hámfához kapcsoló láncot ráhurkolták a fára, vagy rakományra, amely mozgatás 
közben egyre erősebben rászorult. 
 

 
1. ábra: Láncos vonszolásos közelítés (FEKETE, 2019) 

 
A lovas közelítés értékelésének érdekében idő-, teljesítmény-, és költségelemzés történt. A kö-
zelítés során rögzítésre került a közelítés távolsága, a hozzá tartozó közelítési idő és a közelített 
faanyag térfogata. A közelítés idejét négy különböző szakaszra bontva, a műveletelemek idő-
szükségletének mérésére is volt lehetőség, amelyek az alábbiak voltak: 
Üresjárat: a ló a közelítőnyomtól teher nélkül a közelítendő faanyaghoz megy, miközben veze-
tője igyekszik a legkönnyebb úton odavezetni őt a földről irányítva. Itt nagy eltérések figyelhe-
tőek meg, amelyet nem csak a faanyag közelítőnyomtól való távolsága befolyásolt, hanem a 
domborzatnak is nagy szerepe volt abban, hogy a ló mennyi idő alatt tudott eljutni céljához. 
Felterhelés: a ló megáll a közelítendő faanyag előtt, vezetője felcsatolja a láncot a bütükre. 
Ezekben az eredményekben nagy eltérés nem volt megfigyelhető. 
Teherjárat: a ló indulásától a teherrel a közelítőnyomhoz érkezésig eltelt idő. Itt is elég nagy 
eltérések figyelhetők meg a mérések között, amit szintén nem csak a közelítés távolsága, hanem 
legnagyobb mértékben a lejtviszony, és az akadályozó tereptárgyak befolyásoltak. Többször 
előfordult, hogy egy nagyobb teher közelítése lejtőn, nagyobb távolságról kevesebb ideig tartott 
egy kisebb teher, rövidebb távolságról való közelítésénél emelkedőn. Volt jónéhány elakadás 
is, ami szintén befolyásolta a munkafolyamat hosszát. 
Leterhelés: a ló megáll a közelítőnyomon, vezetője lecsatolja a terhet, majd irányba fordulnak 
a következő fordulóért. A legkevesebb eltérés itt volt tapasztalható. 
A közelítési távolságok méréséhez a díjugrató versenyeken használatos mérőkerék szolgált, 
amivel pontosan követhető volt a ló útvonala, továbbá figyelembe lehetett venni a különböző 
terepviszonyokat is. Az idő stopperórával, a faanyag középátmérője átlalóval, hossza mérősza-
laggal került mérésre. 
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Vizsgálati eredmények 
 
Munkaidőszerkezet 
A különböző műveletek időtartamát összeadva állapítható meg a ciklusidő, amely a közelítés 
teljes folyamatának időszükségletét jelenti, tehát nem csak a felterhelés, teherjárat és leterhelés, 
hanem az üresjárat ideje is hozzátartozik. A terepi felvételezés során a műveletelemek időszük-
ségleteinek rögzítésével meghatározható az egyes közelítési ciklusok időszerkezete (2. ábra). 
 

 
2. ábra: Lovas közelítés munkaidőszerkezete (FEKETE, 2019) 

 
A mérések alapján megállapítható, hogy az egyszerre közelített faanyag átlagos térfogata 0,416 
m3 volt, a közelítés átlagos távolsága pedig 61 m. Az üresjáratok és teherjáratok idejét a köze-
lítési távolság függvényében összehasonlítva nem mondhatjuk azt el, hogy a teherjáratok min-
den esetben több időt igényelnének az üresjáratoknál, ezt a megállapítást a változékony, olykor 
nehéz terepviszonnyal indokolhatjuk. A közelítés során nagymértékben befolyásolja a ló sebes-
ségét, hogy lejtőn vagy emelkedőn kell mennie. Több mérésnél is előfordult, hogy amikor a 
közelítőnyomtól üresjáratban emelkedőn ment és teherjáratban lejtőn, az üresjárat több időt vett 
igénybe a teherjáratnál, hiszen egy meredekebb emelkedőn akár több alkalommal is meg kellett 
állniuk pihenni. 
 
Teljesítmény 
Az óránkénti közelített fatérfogat a ciklusidő és az átlagos rakatnagyság alapján határozható 
meg. Nyolcórás műszakra vetítve kapjuk meg a produktív idő teljesítményét, ami azt a teljesít-
ményt jelenti, amelyet akkor lehetne elérni, ha a ló egész nap (8 órában) folyamatosan dolgozna. 
Ez persze a mindennapokban elképzelhetetlen, hiszen lónak és vezetőjének is szüksége van 
pihenésre, amely idő a tapasztalatok alapján naponta körülbelül 1,5 óra volt, így ezt levonva a 
8 órás munkaidőből, az ezen idő alatt közelített faanyag mennyisége adta a maximális teljesít-
ményt. 
A valóságban azonban ez még mindig irreális adat, hiszen nem számolunk a rövid pihenőkkel, 
elakadásokkal, ezért használatos az átlagos kihasználtsági tényező (60%), amellyel redukálva 
az eredményt megkapjuk a várható teljesítményt (1. táblázat).  
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1. táblázat. A lovas közelítés teljesítménye (FEKETE, 2019) 
Közelítés teljesítménye 
Ciklusidő 0,169 h 
Átlagos rakatnagyság 0,416 m3 

Átlagos közelítési távolság 61 m 
Óránként közelített fatérfogat 2,47 m3/h 
Produktív idő teljesítménye 19,76 m3/nap 
Pihenőidő egy napon 1,5 h 
Maximális teljesítmény 16,055 m3/nap 
Várható teljesítmény 9,633 m3/nap 

 
Költségek 
A lovas közelítés fajlagos költségének megállapítására jó közelítéssel alkalmazható a gépek 
eszközök üzemóraköltségének kalkulálásához használt séma (természetesen az állattartás fel-
tételeire adaptálva), amelyben az alábbi tényezők szerepelnek (RUMPF, 2016): 
állandó költségek;  
feltételesen változó költségek;  
változó költségek, üzemköltségek;  
járulékokkal növelt bérköltségek.  
 
Képlet segítségével kalkulálva: 

Ὧ =
ὃ × ὥ
ὐ × 100 ×

(1 + ὶ) +
ὃ × ὴ
ὐ ∗ 200 + 1,27 × ὄ +

Ὁ
ὐ +

Ὕ
ὐ +

ὖ × Ὂ
100  

ahol: A= ló beszerzési ára (Ft); 
 a= amortizációs kulcs (%); 
 J=évi üzemórák száma (óra); 
 r=orvosi ellátás (-); 
 p=banki kamat (%); 
 1,27=bérjárulék-szorzó (-); 
 B=kezelők alapórabére (Ft/óra); 
 E=egyéb költségek: felszerelés, eszközök, adó, biztosítás, lótartás (Ft/év); 
 T=áttelepülésekkel (szállítással) kapcsolatos költségek (Ft/év); 
 P=kihasználás foka (%); 
 F=üzemköltség (Ft/pr.óra). 
 
Mivel a lovak beszerzési ára, valamint a lótartással kapcsolatos költségek tág határok között 
mozoghatnak, illetve az állatot akkor is gondozni, etetni kell, amikor munkavégzés nem folyik 
vele, valamint a szükséges eszközök árai is mértékadóan eltérhetnek, ezért átlagadatokkal szá-
molva a fajlagos költség napjainkban 2000-3000 Ft/üzó -ban állapítható meg. 
 
Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 
 
A kutatás során alátámasztást nyert az a feltevés, miszerint a lovas közelítés csak rövid közelí-
tési távolság esetén lehet gazdaságosan alkalmazható módszer, akkor is leginkább gyérítések 
során, ahol az egyszerre közelítendő fatérfogat nem haladja meg az 1,5 m3-t, és ahol fontos az 
erdőben visszamaradó állomány védelme. 200 m-es közelítési távolságok felett, ha gépi köze-
lítés is alkalmazható, akkor a lovas közelítési módszerek az egyszerre vonszolható kis mennyi-
ségű faanyag miatt már nem gazdaságosak.  
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Az erdészeti üzem gépesítése előtt, általános volt a lovak használata az erdőgazdálkodásban, a 
közelítési munkák jellemzően lovak segítségével történtek, de mára már a gépesítés fejlődésé-
vel arányosan szorult vissza az állati erő. A mértékadó tényezők és jellemzők − a fakitermelési 
költségek mérséklésére történő törekvések miatt − a költséghatékonyság, gyorsaság és teljesít-
mény lettek, aminek már csak a gépesített üzemek tudtak eleget tenni. 
Manapság azonban az egyre növekvő elvárás (a társadalom oldaláról is) a természetközeli és 
környezetkímélő technológiákkal szemben talán mégis létjogosultságot adhat a lovak haszná-
latának az erdőkben. Másrészről az erdész szakma mindig is a hagyományok, és elődeink tisz-
teletén alapult, ezért sem szabad hagynunk, hogy a mai gépesített, rohamos ütemben fejlődő 
világunkban egy ilyen hosszú múltra visszanyúló technológia a feledés homályába merüljön. 
Azt azonban tudomásul kell vennünk, hogy profitorientált gazdaságunkban ez a hagyományos, 
környezetkímélő módszer nem veheti fel a versenyt a gépesített technológiákkal, de ott, ahol a 
természetvédelem korlátozza a gépek munkáját egy jó megoldás lehet az erdőgazdálkodási 
munkák elvégzésére. További nehézsége még a lovas munkáknak a megfelelő szakképzett 
munkaerő hiányán kívül, hogy a gépekkel ellentétben a ló folyamatos törődést igényel azokon 
a napokon is, amikor nem dolgozik, ez pedig azt jelenti, hogy folyamatos költséget jelent tartója 
számára. Az elmúlt 40-50 évben azon lovak száma drasztikusan lecsökkent, amelyeket valóban 
munkára használtak, akár fuvarozásban, mezőgazdaságban vagy éppen az erdőgazdálkodás te-
rületén. Manapság a lovak sport, valamint hobbi célú tartása és használata került előtérbe. 
 
Köszönetnyilvánítás: A tanulmány/kutatómunka a „Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus 
Hálózat – RING 2017” című, EFOP-3.6.2-16-2017-00010 jelű projekt részeként a Szechenyi2020 
program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg. 
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