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A TÖBBMŰVELETES FAKITERMELŐ GÉPEK KÍMÉLETESSÉGÉNEK FOKO-
ZÁSA HARVESZTER SZIMULÁTOR SEGÍTSÉGÉVEL 

 
SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN, SUDÁR FERENC JÁNOS, HORVÁTH ATTILA LÁSZLÓ 

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdészeti-műszaki Környezettechnikai Intézet 
szakalosne.matyas.katalin@uni-sopron.hu 

 
Bevezetés 
 
A többműveletes fakitermelő gépek (harveszterek) a mai modern erdőgazdálkodás nélkülözhe-
tetlen elemévé váltak napjainkra hazánkban is. A nyugat-európai országokban a fakitermelése-
ket többségében harveszterekkel végzik. Egyre kevesebb a „kétkezi” munkaerő és a sokszor 
nem kellő minőségű felszereléssel és munkaeszközökkel rendelkező fakitermelő brigádok is 
mindinkább eltűnnek a fahasználati munkákból. Hazánkban a többműveletes fakitermelő gépek 
elterjedését kezdetben korlátozták alkalmazhatóságuk körülményei (terepviszonyok, állomány, 
használati mód) és az átlagnál magasabb vállalkozói díjak Sok esetben szakmai bizonytalanság 
és az alkalmazhatóságukkal kapcsolatos előítéletek is „meghúzódtak a háttérben”. Napjainkra 
viszont a fakitermelések megvalósítása, kivitelezése tekintetében a szakma kényszerpályára ke-
rült, és a munkák egyre inkább csak a minél magasabb szintű gépesítettség segítségével végez-
hetők el. 
A harveszterek szakszerű alkalmazhatósága sok kérdést vet fel és a szakma képviselői közt is 
számos véleménykülönbséggel találkozhatunk, ezért lényeges megvizsgálni ezen gépek mun-
kájának környezetre gyakorolt hatásait. Fontos ismerni, hogy a gépkezelői attitűdök milyen be-
folyással lehetnek a kíméletességre és milyen módon lehet változtatni, javítani pl. szimulátoros 
képzés segítségével a munka minőségén. 
 
Vizsgálati anyag és módszer 
 
A 2000-es évektől kezdődően megjelent egy olyan vállalkozói réteg, akik korszerű technológiát 
akartak alkalmazni, így nekik köszönhetően a magyar erdőgazdálkodásban a forvarderek mel-
lett újra megjelentek a többműveletes fakitermelő gépek. A fakitermelésben is egyre jelentkező 
és fokozódó munkaerőhiány miatt szükség volt a munkafolyamatok gépesítettségének növelé-
sére, ezáltal a termelékenység javítására amely szükségszerű gépesítettségi kényszer nagyban 
hozzájárult a harveszterek elterjedéséhez és számuk ugrásszerű növekedéséhez. Mára a több-
műveletes fakitermelő gépek széles skálája jött létre a folyamatos fejlesztéseknek köszönhe-
tően, számos gyár foglalkozik harveszterek fejlesztésével, gyártásával. 
A hazai erdőkben leginkább a Ponsse, a Komatsu (Valmet), a John Deere (Timberjack) és a 
Sampo Rosenlew vállalatok által gyártott harveszterekkel végeznek fakitermeléseket. Napja-
inkra már a 90-et is elérte azon harveszterek száma, amelyek folyamatosan munkát végeznek 
Magyarország területén, de darabszámuk napról-napra ugrásszerűen növekszik és elég nagy 
szórás tapasztalható mind típus, kor, műszaki állapot és fejlettség tekintetében. A gépek döntő 
többsége használtan került megvásárlásra, de szép számmal találkozhatunk új gépekkel is. Ma 
még inkább a közepes méretű gépek a jellemzők (1. ábra), amelyek előnye egyben a hátránya 
is. Elő- és véghasználatokba is „bevethetőek”, de gyakran gyérítésekhez túl nagy a géptest (ne-
hezen tudnak mozogni, károsítják az állományt, lékeket nyitnak), véghasználatokban pedig túl 
kicsi a harveszterfej (nem tud egy ráfogással átvágni 30-35 cm feletti átmérőjű törzset, instabil 
lesz a gép egy méretesebb fa döntése, gallyazása során). 
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1. ábra: Ponsse Ergo 8WD harveszter (FOTÓ: HORVÁTH A., 2013) 

 
Az elmúlt években számos állomány-típusban (égeres, akácos, nemesnyáras, cseres, gyertyá-
nos-tölgyes, vöröstölgyes, bükkös, gyertyános-erdeifenyves, lucfenyves, erdei és fekete-
fenyves), és szinte minden használati módban vizsgáltunk harveszteres fakitermeléseket. 
Napjainkban már nem is az állománytípusokat kell a legmeghatározóbban figyelembe venni pl. 
a gépbeszerzések alkalmával, hanem a használati módokokhoz, állománysűrűséghez, várható 
választékszerkezethez, természetvédelmi korlátozásokhoz kell igazodni. Amennyiben a meg-
felelő paraméterekkel rendelkező gépet használják a fakitermelés során, elsősorban nem a gép 
méretei befolyásolják a kíméletes, szakszerű alkalmazhatóságot, hanem a gépkezelő szaktu-
dása, gyakorlottsága, odafigyelése. 
A fakitermelések során történő kíméletességi vizsgálatok alapját a munkát befolyásoló ténye-
zők minél szélesebb körű feltárása adja, így ehhez – első lépésként – egy felmérés zajlott, 
amelynek segítségével kérdőív segítségével a gyakorlati szakemberek véleményének megisme-
résére, valamint a munkájukra ható tényezők összegyűjtésére volt lehetőségünk.  
Az első egységbe rendezett kérdéssor a válaszoló adatait tárta fel és önálló választ igényelt 
(munkakör, életkor, munkavégzés helye), amelyek segítségével a későbbiekben több szempont 
szerint tudtunk értékelni, illetve a komolytalan válaszokat kiszűrni. A kérdőív további részében 
hat fő egységben jelent meg az összesen 35 „feleletválasztós” kérdés:  
Környezeti paraméterek: eső, hó, szél, hőség, köd, jég, talajállapot, évszak, domborzat, lejtés, 
közelítő hálózat, élővilág, erdészeti/vadászati berendezés 
Állományadatok: fafaj, faegyedek formája, választék eloszlás, kor magasság, átmérő, lombko-
rona sűrűség, törzsszám 
Elvégzendő feladat (fakitermelési mód) 
Egyénre (gépkezelőre) jellemző tényezők: lelkiállapot, személyiség, tapasztalat, motiváltság, 
felkészültség a munkára 
Technikai háttér: munkakörülmény, géptípus, gépállapot, gépbeállítások 
Oktatás: szakirodalom, biológiai ismeretek, szimulátoros oktatás, mentor szükségessége 
A befolyásoló tényezőket a válaszadó osztályozta a kérdőívben 1-10 -ig terjedő skálán (1: egy-
általán nem, 10: erősen befolyásol), illetve az utolsó kérdésben személyes véleményt lehetett 
megfogalmazni.  
A vizsgálattal célul tűztük ki, hogy felmérjük a gépkezelőnek a harveszteres munkavégzés mi-
nőségére gyakorolt hatásának mértékét. 
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Vizsgálati eredmények 
 
A kérdőívre összesen 62 értékelhető válasz érkezett. A kiértékelés során jól kirajzolódott, hogy 
a két legmeghatározóbbnak tartott körülmény-csoport, a környezeti paraméterek, valamint az 
egyénre (gépkezelőre) jellemző tulajdonságok (2. ábra).  
 

 
2. ábra: A befolyásoló tényezők súlya (SUDÁR, 2018) 

 
A 2. ábra egyértelműen mutatja, hogy a válaszok alapján a legfontosabb befolyásoló tényezők:  
a gépkezelő felkészültsége: 9,3;  
a gépkezelő tapasztalata 9,2;  
a gépkezelő motiváltsága 8,9; 
a gépkezelő személyiségi jegyei: 8,8;  
mentor szükségessége:8,5;  
szimulátoros oktatás fontossága: 5,9. 
A gépkezelőre jellemző tulajdonságok jelentőségére adott válaszokban a pontszámok szórása 
is kicsi 10-20%. A válaszadók a személyiséget, a tapasztalatot, a motiváltságot, felkészültséget 
és a mentor szerepét illetve a képzés fontosságát egybehangzóan mértékadónak ítélik. 
A kifejtős jellegű szöveges válaszok nagy része a munkaerőhiányt és az alacsony vállalkozói 
díjakat részletezi, amelyek miatt a géppark nem vagy nehezen fejleszthető, a hatékonyságot 
viszont ennek ellenére igyekeznek fokozni, így jelentős a károkozás. Az egyéni vélemények 
sorában is elég egybehangzó véleményeket olvashattunk, amelyeket leginkább reprezentáló egy 
tapasztalt kerületvezető erdész megállapítása:  
„Fakitermelés során főleg a nevelővágásokban a károk 90%-a a nem megfelelő technológia és 
technológiai eszközök használata miatt következik be. Értem ez alatt: a vállalkozók nagy több-
sége nem rendelkezik avval a szakmai tudással és gépparkkal ami a munkák elvégzéséhez szük-
séges lenne. A fakitermelő brigádok emberanyaga enyhén szólva hagy maga után kívánnivalót. 
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Ez részben köszönhető az alacsony bérezésnek és a szakma megbecsültségének, továbbá a szak-
munkát végzők szaktudása erős kérdőjeleket hagy maga után.” 
A válaszadóknak közel fele-fele volt fizikai (34 fő) valamint szellemi (28 fő) dolgozó. Össze-
hasonlítva válaszaikat (3. ábra), meglepő módon csak 3 tényező esetében kaptunk látványosab-
ban különbséget. Az átmérőt (14%-os eltérés) és lombkoronák sűrűségét (13%-os eltérés) a 
fizikai dolgozók tartották meghatározóbbnak, míg a szimulátoros oktatás hangsúlya a szellemi 
dolgozók esetében erősebb, 12%-os eltéréssel. 

 
3. ábra: Szellemi és fizikai dolgozók véleménykülönbsége (SUDÁR, 2018) 

 
A kíméletességi vizsgálat egyik legfontosabb kérdése, hogy az adott munkarendszer milyen 
hatással van a munkavégzőre. A fakitermelés a rendkívül nehéz és veszélyes fizikai munkákhoz 
tartozik, a balesetek száma magas, ezek között gyakori a csonkolásos baleset. A munkavégzés 
extrém körülmények között történik. Baleset esetén a segítség távol van, és nehezen jut el az 
erdőbe. Az erdészeti munkabalesetek éves szinten akár 1500 millió forintos terhet jelenthetnek 
a társadalom számára. 
Az előzőekben bemutatott kutatási eredmények igazolják tehát, hogy a harveszteres fakiterme-
lések kíméletességének fokozása érdekében a gépkezelők munkavégzésének javítására kell tö-
rekedni, fejleszteni a jártasságukat és gyakorlottságukat. Ehhez rendkívül jó segítséget jelent, 
ha nem „élesben”, hanem valódi károkozás nélkül tudnak gyakorolni, fejleszteni magukat és a 
gyakorlottabb szakemberek javaslatait kipróbálhatják egy virtuális térben pl. harveszter szimu-
látor segítségével 
 
Vizsgálati eredmények értékelése, megvitatása, következtetések 
 
Intézetünkhöz az év elején került a Ponsse harveszter-forvarder szimulátor (4. ábra), így a vizs-
gálatainknak, miszerint elemezzük a különbséget kíméletesség tekintetében a különböző gya-
korlottsággal és személyiségi jegyekkel rendelkező gépkezelők tekintetében, tehát feltárjuk a 
szimulátoros képzés munkaminőségre gyakorolt hatását még nincs publikálható szignifikáns 
eredménye. 
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4. ábra: Ponsse szimulátor (FOTÓ: HORVÁTH A., 2020) 

 
Jelenleg a kutatás első fázisában, a befolyásoló tényezők feltárása és hatásuk mértékének vizs-
gálata történt meg, amely alapján megállapítható, hogy a gépkezelők munkavégzésének kímé-
letességére a szaktudás, a gyakorlati tapasztalat, a mentalitás és a motiváltság van a legnagyobb 
hatással. Ezen befolyásoló tényezők ismeretében tudunk a további vizsgálatok érdekében cél-
csoportokat kialakítani és mérni a teljesítményük illetve munkaminőségük változását eltérő idő-
tartamú szimulátoros képzés(ek) után.  
A munka kíméletességére harveszteres fakitermelések alkalmával, az alábbiak vizsgálatából 
következtethetük leginkább: 
visszamaradó állományban gyökér, tő- és törzssérülések száma, aránya; 
újulat (védendő lágy- és fásszárúak) sérülése; 
talajkárosítások (erózió, tömörödés, mély csapák, vízelvezető nyomok) mértéke;  
minőségi, mennyiségi kár a kitermelt faanyagban; 
károsanyag kibocsátás; 
gépet ért károkozás. 
Mindezek feltételezett bekövetkezésére a szimulátorral végzett gyakorlatok során kérhető ki-
mutatások, riportok (5. ábra) következtetni engednek, amelyek segítségével minősíthető és mér-
hető a gépkezelő károkozása fakitermelés során. 
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5. ábra: Ponsse szimulátoros oktatás (FOTÓ: SOE, 2020; HORVÁTH A., 2020; PONSSE, 2020) 

 
Harveszteres gyérítési gyakorló feladat eredményének kiértékelését szemlélteti a 6. ábra, három 
gépkezelő és egy oktató esetében. Az ábra piros vonalai a harveszterfej által megtett utak nyom-
vonalát szemléltetik és a sárga négyzetben feltűntetett adatok pedig a fej által megtett út kumu-
lált hosszát mutatják. Látható, hogy a gépkezelők esetében az indokoltnál több a megtett út, 
vagyis ebből következően nagyobb távolságokon mozgatták a kivágott fákat. 
 

 
6. ábra: Gyérítési feladat kiértékelése (PONSSE, 2020) 

 
A többlet-mozgások óhatatlanul is több törzssérülést eredményeznek. A szimuláció során hang-
hatással is jelzi a program a harveszterfejjel, ill. a daruval okozott tősérüléseket, továbbá ha a 
fejet a géptörzsnek üti a kezelő. A tősérülések vizuálisan is megjelennek a szimuláció során, ill. 
a feladat kiértékelésében is feltüntetésre kerül (5. ábra, jobb alsó kép). 
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Az előzőekben példaként bemutatott kíméletességre, sérülésokozásra ható gépkezelői viselke-
dések kimutatásának módszere valamennyi kártétel esetében megtehető. Első lépésként a kár-
okozások visszavezethetőek a gép kezeléséből fakadó hibákra, ennek köszönhetően feltárha-
tóak azok a mozdulatok, mozdulatelemek, rosszul berögzött munkavégzési metódusok, ame-
lyeken a gépkezelőnek javítania kell, majd a szimulátornak köszönhetően ezek begyakorlására 
is van lehetőség.  
A vizsgálatok tanulságaként levonható, hogy valamennyi fakitermelés esetén vizsgálni lehetne 
és kellene a munka minőségét, szakszerűségét és kíméletességét, amelynek pozitív eredményét 
ösztönző hatással akár a vállalkozói díjban is meg lehetne jeleníteni. A vizsgálatunk is alátá-
masztotta, hogy a gépkezelői tulajdonságok rendkívül meghatározóak lehetnek a fakitermelé-
sek során. A vállalkozóink alulfizetettek és nem érzik, hogy nehéz, veszélyes munkájuk meg-
becsült lenne, hiányzik a szakképzett, felkészült munkaerő. Minőségi javulást pedig csak akkor 
várhatunk, ha ezek terén változás következik be, amelynek hatékony eszközei lehet a képzések, 
pl. harveszter szimulátor segítségével. 
 
Köszönetnyilvánítás: Jelen publikáció a „GINOP-2.3.3-15-2016-00039 – Fás biomassza termesztési 
feltételeinek vizsgálata” című projekt támogatásával valósult meg. 
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