
web: www.bakonyerdo.hu |  email: info@bakonyerdo.hu 

Cím: 8500 Pápa, Jókai M. u. 46. 

Tel.: +36 89/513-100 

Fax: +36 89/513-120 

 

 

 

 
 

 

A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., valamint az Andreas STIHL Kereskedelmi Kft., 

megrendezi a „ ”-t.  

A fakitermelési munkaműveletekhez kapcsolódó modern, a munkabiztonságot segítő eszközök, 

módszerek és technológiák megismertetése, gyakorlatias versenyzéssel kombinált bemutató 

keretében, továbbá lehetőség biztosítása a munkavédelmi és munkabiztonsági hatékonyság 

növelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserére.  

 2014. május 15. (csütörtök)  

 Bakonyerdő Zrt. Bakonyszentlászlói Erdészet, Hódos-éri vadászház 

(GPS: N 47.360536; E 17.798489) 

- Kombinált darabolás (1),  

- Motorfűrész szerelés (2) 

- Lánckímélő darabolás (3), 

- Kombinált gyakorlati verseny (4),  

- Gallyazás (4.1),  

- Választékolás (4.2),  

- Darabolás (4.3),  

- Hasítás (4.4),  

- Sarangolás (4.5).  
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A verseny az egyes versenyszámokat kombinálva, a rajtszám sorsolásával meghatározott  

menetrend szerint történik.  

 

 4 fő fakitermelő szakmunkásból (illetve fakitermelő bizonyítvánnyal 

rendelkező dolgozó) áll. A verseny meghívásos, meghívottanként maximum 2 csapat nevezhető. 

A csapat tagja a delegáló társasággal munkaviszonyban álló dolgozó vagy a 2014. évben 

szerződéses viszonyban álló vállalkozó, vagy annak alkalmazottja lehet, amennyiben rendelkezik 

a megfelelő bizonyítványokkal, valamint megfelel a munkajogi, munkaegészségügyi 

előírásoknak.  

 A mellékelt regisztrációs lap kitöltésével és visszaküldésével lehet. 

 

 acélbetétes lábbeli, vágás biztos nadrág vagy vágás biztos lábvédő, munkaruha felső, 

sisak, arcvédő, fülvédő, védő kesztyű, motorfűrész, hasító fejsze, elsősegély csomag. 

A versenyen az első hat helyezett csapat jogot nyer a soron következő STIHL Országos 

Fakitermelő Versenyen való indulásra. 

A Bakonyerdő Zrt. - STIHL Fakitermelő Verseny a STIHL Országos Fakitermelő Bajnokság 

versenyszámainak és a Fakitermelő Világbajnokság egyes versenyszámainak kombinálásából áll.  

A csapattagok egyenként, illetve 4 fős csapatban (kombinált versenyszám) a versenybírók 

hívására végzik el a feladatokat a versenyszabályzatban leírtak szerint.  

Az eredményhirdetés csapatversenyben (lánckímélő darabolás, szerelés, kombinált 

darabolás, kombinált gyakorlati verseny versenyszámok összesítése) és egyéni versenyszámokban 

(lánckímélő darabolás, kombinált darabolás) történik. 

A lánckímélő darabolás és kombinált darabolás egyéni versenyszámban a legjobb eredményt elért 

három-három versenyző, valamint a legjobb három összesített eredményt elérő csapat kerülnek 

díjazásra.  

A díjakat (összetett csapatverseny I-III. helyezés) az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft., a 

különdíjakat (egyéni verseny: kombinált darabolás, lánckímélő darabolás I-II-III.helyezett) a 

Bakonyerdő Zrt. biztosítja. 

Az összesített csapatverseny I-III. helyezettjei az alábbiak szerint kapnak díjazást:  

 

- I. helyezett: Stihl vásárlási utalvány 160.000,- Ft értékben  

- II. helyezett: Stihl vásárlási utalvány 120.000,- Ft értékben  

- III. helyezett: Stihl vásárlási utalvány 80.000,- Ft értékben  
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Egyéni versenyszámok helyezettjeinek díjazása: 

Kombinált darabolás: 

- I. helyezett: 1 éjszaka a Huszárokelőpusztai vadászházban 2 főre, teljes ellátással  

- II. helyezett: Bakonyerdő ajándékcsomag 

- III. helyezett: Bakonyerdő ajándékcsomag 

Lánckímélő darabolás: 

- I. helyezett: 1 éjszaka a Sárosfői vadászházban 2 főre, teljes ellátással  

- II. helyezett: Bakonyerdő ajándékcsomag 

- III. helyezett: Bakonyerdő ajándékcsomag 

 

Varga László vezérigazgató 

Mészáros Gyula termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes  

Kovács Attila erdészeti igazgató  

Andreas STIHL Kereskedelmi Kft  

A gyakorlati versenyszámok bemutatója megtekinthető az interneten  

pl.: http://www.fakitermelo.hu  

 

Berger Péter Fülöp András Horváth Attila Szórádi Zalán

Czili Kármen Gergál Sándor Kovács Róbert Ther András

Cságoli Imre Hipság István Némethi Kálmán

Fehér Tamás Hoffmann Pál dr. Patocskai Zoltán


