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KÖTÉLPÁLYÁS KÖZELÍTÉS VIZSGÁLATA A SOPRONI HEGYVIDÉKEN 
 

SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN, GIMESI KRISTÓF SZILÁRD, MAJOR TAMÁS, HORVÁTH ATTILA 

LÁSZLÓ 
 Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki Környezettechnikai Intézet 

szakalosne.matyas.katalin@uni-sopron.hu 
 
Bevezetés 
 
A sík és enyhe lejtésű területeken, valamint hegyvidéken 45%-os lejtésig az anyagmozgatás 
könnyen megoldható jó terepjárású törzskormányzású közelítőgépek alkalmazásával. A mere-
dekebb, mély árkokkal szabdalt, vagy nehezen járható (pl. vizes, mocsaras, vagy éppen sziklás) 
területeken erre alkalmasabb közelítési eszközöket és módszereket kell használnunk. Az acél-
köteles közelítőberendezések közül a kötélpályák kiváló alternatív megoldást jelentenek, vi-
szont alkalmazásuk a kiugróan magas üzemóra költségeik miatt nem elterjedt, az ilyen beren-
dezésekkel végrehajtandó fakitermelések alapos tervezést, előkészítést igényelnek és végrehaj-
tás során tapasztalatot igényelnek amelyeket e kutatás is hivatott feltárni. 
 
Vizsgálati anyag és módszer 
 
A közelítő kötélpályák, a kötélpályák speciális erdészeti változatai. Kötélpályát több más ter-
melő ágazat is használ (bányászat, építőanyagipar stb.). Ezekre a kötélpályákra az a jellemző, 
hogy a nyersanyagforrást és a felhasználóhelyet (pl. agyagbánya és téglagyár) kapcsolják össze, 
ezért helyük állandó. Ezzel szemben az erdészeti közelítő kötélpályák a kíméletes közelítés 
korszerű eszközei, és munkahelyük a mindenkori fakitermelés helyéhez kötődik (HORVÁTH, 
2016). 
A kötélpályák alkalmazása a háború után az 50-es években kezdett elterjedni, szinte az egész 
Északi-középhegységben és a Pilisben a nehéz terepeken, az igen meredek hegyoldalakon csak 
ezt a megoldást alkalmazták. A nagyarányú alkalmazáshoz az is hozzájárult, hogy akkoriban 
még nagyon kevés feltáró út volt, hiszen az intenzív erdőfeltárás csak 1957-től indul meg. Ebből 
az időszakból származó leírások a kötélpályát már úgy emlegetik, mint a meredek terepek leg-
célszerűbb közelítő eszközét, amely megkíméli az újulatot és a talajt. A magyarországi kötél-
pályás közelítések történetében új mérföldkövet jelentettek a 80-as években vásárolt 10 db gép. 
Az ezt követő időszakban a korábbi, többnyire gravitációs rendszerű pályákat korszerűbb, ár-
bócos kialakításúak váltják fel, ami gyorsabb, többnyire járműre (traktorra, tehergépkocsira) 
történő szerelést eredményezett, ami lehetővé tette a gyorsabb áttelepítést. Korszerű vezérlő 
berendezések is megjelentek, esetenként már távirányítóval dolgoztakN. Néhány negatív ta-
pasztalat is született azonban a szerkezetekkel kapcsolatban. Egyes kötélpályák túlméretezett-
nek bizonyultak, csak nagy faanyag-koncentráció esetén volt gazdaságos alkalmazásuk, vagy 
nem rendelkeztek hírtelen szakítóerővel szembeni biztosítással, egyes típusoknál a két dob (tar-
tókötél, vonókötél) korlátozott „gravitációs rendszerű” működést tett lehetővé. Zsilvölgyi 
László erdőmérnök, aki 1962-ben kezdett el foglalkozni a kötélpályákkal, szinte egész életére 
„elkötelezte” magát emellett. Nagy szakértelemmel, kiváló technikai megoldásokkal, saját ter-
vezéssel hozta létre a többnyire még ma is működő kötélpályáit. 
Az első soproni kötélpálya egy KÜPFER MF-10-es volt, ami 1960-tól 10 éven át működött. 
Egy volt brennbergi bányászokból álló, kiválóan képzett 3-4 fős csapat végezte vele a munkát. 
Külön érdekessége a dolognak, hogy a Sopron környéki fenyvesekből főleg kérgezett veze-
tékoszlopot közelítettek vele, ahol nagyon fontos volt, hogy a fa tisztán, sármentesen érkezzen 
a vevőkhöz. Erre pedig a levegőben való továbbítás volt a legalkalmasabb.  
A teljes szívvel és erőbedobással dolgozó csapat a leglehetetlenebb helyekről is képes volt ki-
hozni a faanyagot. Az alsó állomásra érkező fát sínen mozgó pályakocsival rendezték. 
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A 80-as évek elején került a TAEG Zrt.-hez a jelen munkában is vizsgált Koller 300-as közelí-
tőgép, amelyet olyan hegyvidéki területeken alkalmaznak, ahol más közelítő eszközzel nem, 
vagy csak nagy károkozás árán lehetne dolgozni. Kiemelendő, hogy számos fakitermelési fel-
adatuk során előtérbe kell helyezni a kíméletes megoldásokat, mivel az Erdőgazdaság erdőál-
lományai nagyarányban állnak valamilyen természetvédelmi oltalom alatt, esetleg talajvédelmi 
rendeltetésűek. Napjainkban a „köteles közelítéssel” járó feladataik nagy részét a Roth Gyula 
Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium tulajdonában lévő KOLLER 300-as géppel (1. ábra) végzik el, amelyet vállalkozó üze-
meltet. Elsősorban különböző előhasználatok elvégzésére használják, mivel kisebb felépítésé-
vel nehezen megközelíthető területeken is tud dolgozni, valamint a visszamaradó állományban 
a lehető legkisebb kárt okozza (GIMESI, 2019). 
 

 
1. ábra: K300-as munka közben (GIMESI, 2019) 

 
A gép kizárólag hegyirányú közelítésre alkalmazható, tehát az alacsonyabb térszínről maga-
sabbra „húzza fel” a faanyagot. A pálya maga gyakorlatilag 2 kötélből áll. A tartókötélen, ame-
lyet főkötélnek is hívnak, mozog a kocsi, míg a húzókötelet csörlőzve végzik a kocsi mozgatása. 
A teherfelvétel során a kocsit a felvevő helyre kell mozgatni, az állítószerkezetből kioldódik a 
vonóhorog, így a kötél kihúzható és az előzőleg chokerrel átkötött rakomány a vonóhorogra 
akasztható. Ezután megindulhat a csörlőzés. A vonóhorognak a kocsiba való bekapcsolódása 
után indulhat a kocsi a teherrel, a tartókötélen a hegy felé a fogadóállomásig, ahol az előzőekhez 
hasonlóan történik a vonóhorog oldása, majd a tehernek a földre helyezése, kikötése, és a vo-
nóhorognak a visszahúzása. Ezt követően völgymenetbe a kocsi visszatér további faanyagért 
(KÁLDY, 1986). 
Ennek megfelelően szakszerű használatához elegendő 4 fő, egy kezelő, egy ember köti le a 
beérkező faanyagot, kettő ember pedig az állományban darabolja, valamint köti fel a rako-
mányt. Esetenként előfordulhat, hogy három ember dolgozik az állományban, és a gépkezelő 
maga végzi a lekötést. Az egyik állományban dolgozó ember gyakorlatilag az alsó kezelő, mivel 
ő tartja a kapcsolatot rádiókészüléken keresztül a gépkezelővel, ily módon állítva be a kocsi 
helyzetét, valamit engedteti a húzókötelet, a könnyebb kötözés és behúzás érdekében.  
A kutatás során két erdőrészlet (1. táblázat) fakitermeléséből származó faanyag közelítésének 
vizsgálata zajlott. 
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1. táblázat: A vizsgált erdőrészletek (GIMESI, 2019) 
  Sopron 112A Sopron 97B 

Terület (ha)  8,44 19,97 

Fakitermeléssel érintett terület (ha) 8 8 

Faállomány jellemző Főként lomb Főként fenyő 

Maximális pásztahossz (m) 225 300 

Kitermelt faanyag mennyisége (m3) 280 220 

Vállalkozói díj (Ft/m3) 8500 9000 

 
A terepi adatgyűjtés orán az időmérések stopperórával, haladó (folyamatos) időméréses mód-
szert alkalmazva zajlottak. A gép működési elve és a terep által adott tulajdonságok alapján a 
következő műveletelemek kerültek elkülönítésre az adatgyűjtés során: 
Üresjárat: /s1 távolságon/: A műveletelem kezdete a futókocsi megindulásától indul és mindad-
dig tart, amíg a kötözők az alsó rádióval be nem állítják maguknak a megfelelő helyzetre és 
lefékezik azt.  
Felterhelés: A húzókötél leengedésével kezdődik, amelyet a közelítendő fákhoz visznek és fo-
lyamatosan felkapcsolnak. A felkapcsolt faanyag behúzásával végződik ez a műveletelem. 
Amennyiben szükség volt rá a döntés folyamán fennakadt faanyag lehúzásának időszükségletét 
is ebbe a műveletelembe rögzítettük. 
Teherjárat: /s1 távolságon/: Addig tart ez a műveletelem, amíg a felkapcsolt faanyag a géphez 
nem ér a lekapcsolás helyére, ahol a felső kezelő behúzza a futókocsi fékjét.  
Lekapcsolás: Kezdete a faanyag leeresztése, amelyet a kötöző lekapcsol. A húzókötél vissza-
csörlőzéséig tartott. 
Várakozás: A műveletelemek közti várakozáson kívül a szerelési idők, valamint a pihenőidők, 
illetve az étkezési idők (reggeli 30 perc, ebéd 30 perc) is terhelték az általában 8,5 órás munka-
napot. 
 

 
2. ábra: Faanyagleterhelés Sopron 97B (GIMESI, 2019) 

 
A köteles közelítés, mint művelet sok tevékenységet foglal magába a konkrét közelítési folya-
maton kívül, ennek oka az összetett szerkezeti felépítésben keresendő. Esetünkben az alapgép, 
vagyis a Zetor 12045 traktor, a vágásterületen kívül állt fel, a közelítés gyakorlatilag a legkí-
méletesebben, vonszolva, rövidebb faanyag esetén lebegve ment végbe. A mérések során terü-
letenként megfigyelhető kiugró közelítési időeltérések a pásztákban kitermelt faanyag szétszórt 
(nem végeztek előzetes összegyűjtést, előközelítést) elhelyezkedésére volt visszavezethető. Az 
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étkezések időtartama a várakozás műveletelemhez került, a kisebb szünetek is. A telefonálást 
legtöbbször igyekeztek a munkavégzők a maguk „holtidejében” elintézni. Ilyen időszak pl. ami-
kor az alsó kötözők a felkapcsolást és az előközelítést végzik, majd a közelítés időtartama alatt 
zajlik a rakodón a lekötöző várakozik a faanyagra. 
Az időméréssel párhuzamosan megállapításra és rögzítésre került az előközelítés és közelítés 
távolsága, a közelített faanyagok darabszáma, sorszáma. Az egyes közelített fák köbözéshez 
szükséges adatainak (fafaj, csúcsátmérő és hossz) megmérése a rakodókon zajlott biztonsági 
okokból, de ügyelve a beazonosításra.  
 
Vizsgálati eredmények 
 
A terepi mérések segítségével készült munkaidő-tanulmány (3. ábra) jól mutatja, hogy a kötél-
pályás közelítés során a felterhelés bír a legnagyobb időszükséglettel. A vizsgált területeken ez 
még dominánsabb, mivel gyérítésekről lévén szó, sok fennakadt fa lehúzását is el kellett elvé-
gezni. Számottevő továbbá a pihenésre, várakozásra fordított idő is.  
 

 
3. ábra: Munkaidő-szerkezet (GIMESI, 2019) 

 
Az adatgyűjtés alatt meghibásodás nem történt, a K300-as esetében napi, heti, illetve havi rend-
szerességű karbantartásokról nem beszélhetünk, amelynek oka a viszonylag egyszerű szerke-
zeti felépítésben keresendő. Szezonális karbantartási munkák az olajcserék (alapgép + kötél-
daru), valamint zsírozási feladatok (kocsi + kötéldaru). 
A fakitermelés télen zajlott, sokszor meglehetősen zord körülmények között (hóesés, szél), így 
természetes, hogy ezeken a napokon a brigád jóval több időt töltött pihenéssel, a reggel megra-
kott tűz mellett (4. ábra). A várakozás időtartamába kalkuláltuk azokat az eseteket is, amikor a 
felhúzás során a faanyag elakadt, pl. tuskóba, földön fekvő, döntött faanyagban, vagy a már túl 
magasra felrakodott, a berendezés előtt található máglyában. Látható, hogy a tehermenet több 
mint duplája az üresmenetnek, amely a nagy lejtéssel, és nehéz tereppel magyarázható (4. ábra). 

Felterhelés: 46,60%

Leterhelés: 9,9%

Üresmenet: 6,2%

Tehermenet: 14,6%

Várakozás; pihenés: 
22,7%

Összesítő időszerkezeti diagramm
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4. ábra: Meredek terület és kedvezőlen időjárási körülmények (Fotó: HORVÁTH, 2019) 
 
A mért idő és fatérfogat adatokból számolható a gép aktuálisan tapasztalt teljesítménye (m3/h), 
illetve kalkulálható az átlagos gépkihasználtsági tényezővel (hazánkban p=60%) számított vár-
ható teljesítmény (5. ábra), persze hasonló befolyásoló tényezőket feltételezve. Látható, hogy a 
mérések alkalmával jelentősen jobb gépkihasználtsági tényezőket tapasztaltunk az országos át-
lagnál. A két erdőrészlet teljesítmény adatainak eltérését magyarázza, hogy a Sopron 112/A-t 
termelték előbb, itt szembesült a brigád a nehezebb körülményekkel, több napon keresztül kel-
lett rossz időjárási körülmények közt dolgozniuk, valamint itt adódott több technikai nehézség 
is. A 97/B erdőrészletben jelentősen jobb körülmények közt végezték a közelítést, és valószí-
nűleg a határidő közeledtének is teljesítményfokozó szerepe volt. Ezekkel együttesen magya-
rázható, hogy a rövidebb pásztahossz ellenére is az első részletben jóval több időt töltöttek el. 
 

 
5. ábra: Teljesítmények az egyes erdőrészletekben (GIMESI, 2019). 
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Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 
 
Megállapítható, hogy a Koller 300-as olyan erőrészletekben alkalmazható gazdaságosan anyag-
mozgatásra, amelyekben a rendelkezésre álló faanyag koncentrációja megfelelő. Magas üzem-
óraköltséggel üzemeltethető, bérrel együtt egy 4 fős brigáddal számolva 11.000 Ft/üzemóra, 
bér nélkül 6.000 Ft/üzemórával lehet tervezni (2020-as adatokkal kalkulálva). Ebből követke-
zik, hogy a gép gazdaságos használatához magas szintű munkaszervezésre, és a kezelő sze-
mélyzet tekintetében kellő szakmai tudásra van szükség. Ammennyiben ezek a feltételek telje-
sülnek, márpedig a vállalkozó és csapata rendelkezik vele, akkor a gép akár napi 20-30 m3 
faanyag közelítésére is alkalmas lehet.  
A megvizsgált „inkább lombos” (Sopron 112/A), illetve „inkább fenyő” (Sopron 97/B) állomá-
nyok termelése nagyon sok hasonlóságot mutatott, mind volumenben, mind teljesítményben, 
ezért a következtetés levonható, hogy a kötélpálya használatának teljesítményére nincs mérték-
adó befolyással az, hogy fenyőről, vagy lombos állományról van szó. Nehéz terepeken fontos 
szempont, hogy a kötélpályás közelítés kíméletes a talajra, mivel az eróziót minimalizálja, il-
letve a közelített faanyag sem sérül egy esetlegesen sziklás területen. Célszerű úgy ütemezni a 
gép használatát, a fahasználati szezonban, hogy annak hatékony működtetéséhez szükséges fel-
tételek biztosítva legyenek. Az egyik legdrágább módszer, így igen fontos minden lépését ösz-
szehangolni, és a megfelelő munkarendszert megtalálni. Mivel a kötéldarus közelítéssel adott 
idő alatt kevesebb anyagmozgatás történik, mint más módszerekkel, így használata általában 
leszűkül azokra a területekre, ahol egyéb eszköz, gép ténylegesen nem alkalmazható, de hasz-
nosan egészítheti ki a hagyományos közelítőeszközöket, mivel környezetkímélő módszer. 
 
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. 
 
Irodalomjegyzék 
GIMESI K. SZ. (2019): Kötélpályás közelítés vizsgálata. Diplomamunka. Sopron. 
HORVÁTH B. (szerk.) (2016): Erdészeti gépek. Szaktudása Kiadó Ház. Budapest. 
KÁLDY J. (szerk.) (1986): A fahasználat gépei. Akadémia Kiadó. Budapest. 
  


