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Jegyzőkönyv
az Alföldi Erdőkért Egyesület összevont Elnökségi, Szakbizottság vezetői
üléséről
Időpont: 2008. október 2. 10.00 óra
Helyszín: Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola
6721 Szeged József A. sgt 326.

Az ülés napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.

A 2008 évi tevékenység -, a szakbizottsági munka időarányos értékelése.
2008-évi költségvetés időarányos értékelése
Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap előkészítése
Alföldi Erdőkért Emlékérem /a beérkezett javaslatok alapján döntés az emlékérem
adományozásáról/
5. Egyéb

Jelen vannak: (a jelenléti ív szerint)

Szabó Tibor Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság vezető írásban és szóban jelezte,
hogy egy korábban egyeztetett, ugyan erre az időpontra eső szakmai kötelezettsége miatt nem
tud részt venni az ülésen.
Dóró Katalin Informatikai Szakbizottság vezető és Szabó József Műszaki Szakbizottság vezető
szóban jelezte, hogy a tagvállalatnál esedékes felügyeleti audit miatt nem tudnak részt venni az
ülésen.
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Halápi Nándor házigazdaként köszöntötte az Egyesület tisztségviselőit.
Sódar Pál: Köszöntötte az összevont Elnökségi, Szakbizottság vezetői ülés résztvevőit. Ismertette
az előzetesen kiküldött napirendet. Megállapította, hogy az Elnökség mindhárom tagja jelen van,
a napirendi pontok tárgyalásához az Elnökség határozatképes.

1. A 2008 évi tevékenység -, a szakbizottsági munka időarányos értékelése.
Az év elején az Egyesület tisztségviselői elkészítették:
- a 2007 évi beszámolóikat,
- elkészült a 2007 évi egyszerűsített mérleg,
- a 2007 évi közhasznúsági jelentés,
- a 2008 évi szakbizottsági munkatervek,
- a 2008 évi egyesületi programterv,
- a 2008 évi költségvetés
melyet az Egyesület Közgyűlése 2008.05.08.-án elfogadott
- 2008.02.14.-én összevont Elnökségi-, Számvizsgáló Bizottsági-, Szakbizottság vezetői
ülést tartottunk , Ásotthalmon.
- 2008. 05.09.-én megtartottuk a Csontos István Koronglövő Emlékversenyt, Mikebudán
Elnök Úr röviden ismertette a szakbizottságok előzetesen, írásban megküldött beszámolóit, a
2008 évi munkaterv időarányos teljesítéséről.
Az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság:
A 2008. április 15-én kelt munkaterv 4 szakbizottsági ülést irányzott elő, melyből ez idáig két
program sikeresen lezajlott. Az első rendezvény ( 2008. március 12.) a Műszaki Szakbizottsággal
közösen szervezett „ 2007. évi tűzkárok, a mesterséges erdőfelújítás gépesítésének új irányai a
KEFAG Zrt. Császártöltési Erdészetének területén” megnevezésű munkaértekezlet volt, melyen
közel 40 fő részvétele mellett sikeres terepi bemutató, illetve szakmai tanácskozás zajlott le.
A második rendezvény 2008. augusztus 27-én volt a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészet Erdei
Művelődési Ház-ábanl, melynek fő témái a Natura 2000-es területeken álló erdőállományok
kezelése, új potenciális károsítók és kórokozók az alföldi erdőállományokban, illetve a hosszú
távú erdészeti kísérletek helyzete, nyilvántartása, kezelése volt. Terepi programként a tiszai
hullámtéri erdők kezelése volt napirenden.
A tervezett további két szakbizottsági ülés közül előreláthatólag csak az egyik az ERTI kísérleti
ültetvények bemutatása tud megvalósulni, mert a fatermési táblák felülvizsgálata objektív okok
miatt jelenleg még nem áll olyan szinten mely alapján az bemutatható lenne.
A Műszaki Szakbizottság:
A Szakbizottság tagjai részt vettek Gödöllőn a Magyar Tudományos Akadémia által rendezett
XXXII. Kutatási és Fejlesztési tanácskozásán 2008. január 22-én, az agrárgazdaság és az
erdészet gépesítési feladataival kapcsolatban. (A rendezvény helye: Szent – István Egyetem,
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Gödöllő) A kutatási és fejlesztési tanácskozás központi témája a biomassza felhasználása tüzelési
célokra (termesztés, betakarítás, előkészítés, felhasználás) volt.
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Erdőművelési és Környezetvédelmi valamint műszaki
Szakbizottsága és 2008. március. 12-én közös munkaértekezletet tartott a KEFAG Zrt.
Császártöltési Erdészetének területén. A munkaértekezlet után terepi gépbemutató keretében a
jelenlévők megismerhették a technológiához tartozó gépek használatát, a nehéz talajmarók
alkalmazását a mesterséges erdőfelújításban.
A Műszaki Szakbizottság 2008. április 9-én munkaértekezletet tartott a Dalerd Zrt (Szeged)
rendezésében Deszk községhatárban. A téma, a Maros hullámterében a DALERD Zrt által
kialakított hullámtéri aprítógép kifejlesztésének folyamatának, (tervezés, prototípus gyártás,
próbaüzem) bemutatása volt.
A 2008. évi munkaterv teljes megvalósításával kapcsolatban hátralevő feladataink:
A POPLÁR KFT-nél (Egerben) tervezet szakbizottsági ülés elmarad, melyet 2009 évben tartunk
meg. Helyette a NYÍRERDŐ ZRT-nél megrendezésre kerülő FENDT traktorok és
munkaeszközök az erdészetben című országos rendezvényen és gépbemutatót tervezünk. A
rendezvény során bemutatjuk még az erdészeti fejlesztés keretében kialakított cserebogárpajor
elleni injektáló gépet is.
Informatikai Szakbizottság
A Szakbizottsági munka 2008 évi munkatervének összeállításakor (és azóta is) bizonytalan, nem
ismert az MNV Zrt álláspontja informatikai fejlesztés kérdésében. A munkaterv feladatait ennek
ismeretében szerettük volna összeállítani, de elmozdulás azóta sem történt.
A Szakbizottság a nyári időszakra nem kívánt programot szervezni, várva a központi álláspontra.
Elnök Úr kérte, hogy a Kereskedelmi Szakbizottság tevékenységét a jelen lévő szakbizottság
vezető foglalja össze.
Kereskedelmi Szakbizottság
Vízhányó László: A Kereskedelmi Szakbizottság 2008. évi munkája a tervnek megfelelően

történt. A tervezett négy szakbizottsági ülésből, eddig kettő valósult meg.
2008.-ban az első szakbizottsági ülést Felsőtárkányon tartottuk 2008 január 15-én. A
szakbizottsági ülés témái között szerepelt a kemény (tölgy, bükk) fűrészrönk és feldolgozott
termékeinek piaca, valamint az évben várhatóan megtermelt lágy sarangolt választékok
belföldi- és export piaci lehetőségeinek várható alakulása volt.
A második szakbizottsági ülésnek a Nyírerdő Zrt. adott otthont, melyet 2008. április 09-én,
Gúton tartottunk. Mivel az Alföldi erdőgazdálkodók mind jelentősebb beszállítói lettek
(illetve lesznek) a biomassza erőműveknek, ebben a szegmensben is egyre fontosabb a
felvevő piac megismerése. Vendégelőadót hívtunk erre a rendezvényre – dr. Jung László
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személyében -, aki a téma szakértőjeként sok hasznos információt osztott meg a
résztvevőkkel.
Az éves munkaterv szerint még kettő szakbizottsági ülés van hátra. Melyek közül az első a
2008. október 10-én Bugacon a KEFAG Zrt.. által biztosított helyszínen kerül
megrendezésre.. (Meghívók postázva. Témája az erős forint, illetve a fuvarköltségek
drasztikus emelkedéséből adódó költségnövekedés, és hatásai.)
A negyedik szakbizottsági ülés november végén lesz a DALERD Zrt által biztosított
helyszínen, Ásotthalmon.
A teljes erdészeti és faipari szegmens elemzéséhez elengedhetetlen, hogy nemcsak kisebb
régiókban, országos szinten (EU-s szinten is) kapjanak a szakbizottsági tagok információt az
üléseken.
Végül köszönetet mondott a szakbizottsági ülésekhez helyszínt biztosító vezetőknek és a

tagok önzetlen segítségéért és munkájáért.
Elnök Úr megállapította, hogy a 2008 évi program a munkatervekben foglaltak nagy mértékben
megvalósultak és biztatta az ülés résztvevőit, az elmaradások pótlására.
Az Elnökség állást foglalt, hogy további várakozásra nincs idő, a munkatervben kitűzött
témákat mielőbb napirendre kell tűzni.

2. 2008-évi költségvetés időarányos értékelése
Szulcsán Gábor: Tájékoztatta az ülés résztvevőit, hogy az Egyesület a 2008.05.08.-án
elfogadott költségvetés alapján időarányosan pozitív mérleggel, a pénztárban 39 546 Ft-tal, a
bankszámlán, 2 402 791 Ft-tal rendelkezik.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem korábbi elhúzódó tartozásait rendezte, így már csak a 2008
évi tagdíjtartozás áll fenn.
A tagok a fenti kivétellel rendezték a tagi kötelezettségeiket.
Az Egyesület működési költségekkel és programja végrehajtásával kapcsolatban két helyre
adtunk be pályázatot, az FVM által meghirdetett „szakmai és társadalmi szervezetek
működésének támogatása” címen meghirdetett pályázaton, pályázatunkkal 400 eFt támogatást
kaptunk, az NCA Délalföldi Regionális Kollégiuma által meghirdetett „Dél-alföldi regionális
civil szervezetek működési támogatása” címen kiírt pályázaton pályázatunkkal 300 eFt
támogatást nyertünk el.
Az erdei lombos fák magjai c. könyv kiadatásával kapcsolatban 285 példányra érkezett
megrendelés, mely alapján a Kutatói Napra 300 példányban megrendeltük a könyvet a
Mezőgazda Kiadótól.
A könyv kiadásához a megrendeléseken kívül 160 eFt adomány érkezett.
Andrésiné Ambrus Ildikó: Kérdést tett fel, hogy az Egyesület végezhet-e könyvterjesztést?:
Szulcsán Gábor: A hatályos (2007.12.10-én elfogadott) Alapszabály I. 4.A/a pontja
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Tudományos tevékenyég, kutatás …
- Szakmai és a társaság tevékenységével, céljaival összefüggő kiadványok
(könyvek, tanulmányok, stb. kiadása terjesztése
alapján, a megrendelések szerint, beszerzési áron jut majd el a könyv a megrendelőkhöz.

3. Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap előkészítése
Áttekintettük a Kutatói Napra előzetesen beérkezett előadás és poszter javaslatokat és a
rendelkezésre álló idő és egyéb korlátokat figyelembe véve közös munkával kialakítottuk a
Kutatói Nap napirendjét. A Kutatói Nap programját : az előadások listáját és a posztereket az
elnökség jóvá hagyta.
A Kutatói Nap választott színhelye 75-80 fő részvételét teszi lehetővé, a meghívókat ennek
figyelembevételével kell majd kiküldeni.
Halápi Nándor: A helyszín rendelkezésünkre áll, a parkolási lehetőségnek utána kell járni, mert
a korábban használt területet azóta értékesítették.
Vízhányó László: Indítványozta, hogy az Egyesület készíttessen színes ismertető prospektust
,melyet a rendezvényeinken terjeszthetnénk, ill. a megjelenésünk színvonalát, ismertségünket
emelhetné.

4. Alföldi Erdőkért Emlékérem /a beérkezett javaslatok alapján döntés az
emlékérem adományozásáról/
Szulcsán Gábor: Ismertette a tagok által Alföldi Erdőkért Emlékérem kitüntetésre
beterjesztettek névsorát és a beterjesztés mellé küldött indoklásokat. ALFÖLDI ERDŐKÉRT
EMLÉKÉREM kitüntetés adományozására előterjesztett jelöltek 2008-ban
Javaslattevő

Jelölt
-

Beosztása
-

DALERD Zrt.

Hajdú Imre

kerületvezető erdész

DALERD Zrt.

Virágh Lajos

kerületvezető erdész

Várdai Imre
Égető Gábor
Dr. Barna Tamás
Gál István
Urbán Béla
Kulics János
Szűcs András
Dr. Nahlik András
-

kerületvezető erdész
erdőmérnök, tanár
osztályvezető
kerületvezető erdész
fahasználati ágazatvezető
kerületvezető erdész
kerületvezető erdész
dékán
-

Bedő Albert Középiskola, Erdészeti SzI. és Koll.

DALERD Zrt.
ERTI
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola
KEFAG Zrt.
KEFAG Zrt.
NEFAG Zrt.
NYÍRERDŐ Zrt.
NYÍRERDŐ Zrt.
NYME
Poplar Kft
Tilia Kft.
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2008/5. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Hajdú Imre erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Név:
Szakképzettsége:
Születési hely és idő:
Munkahelye:
Anyja neve:
OEE tagság kezdete:
Adóazonosító jel:
Szakmai munkaviszony kezdete:
Lakcíme:

Hajdú Imre
erdész technikus
Szeghalom, 1940. 04. 11.
DALERD Zrt. Tájékoztatási Központ – nyugdíjas
Balogh Zsófia
1959
8267632522
1955
5700. Gyula, Újsor u. 15/A

Hajdú Imre erdész technikus a Békés Megyei Állami Erdőgazdaságnál kezdte meg
szakmai tevékenységét 1955-ben, és megszakítás nélkül dolgozik mind a mai napig a békési
állami erdőkben. Munkáját a szeghalmi, füzesgyarmati, töviskesi erdőtelepítésekkel,
szikfásításokkal kezdte, majd a gyula-városerdei erdők telepítésével folytatta. Tevékenysége
során több mint 200-ha fiatal tölgyerdő gyarapítja a sárréti és a körös-menti erdőket. Számos
nyáras és akácos, valamint több km-t kitevő fasor és erdősáv emlékeztet tájépítő munkájára.
Rövid ideig dolgozott bérszámfejtőként. Ekkor tevékenyen részt vett az erdészeti
műveletek, tevékenységek műveletelemzésében, normásításában, hozzájárulva ezzel az
erdőgazdálkodás ökonómiai fejlődéséhez.
Nyugdíjazása előtt kiemelkedő vezetője volt a remetei fácántelepnek. Itt is kiváló
eredményeket ért el, ötvözve műszaki, biológiai és gazdasági ismereteit a hatékonyság növelése
érdekében.
Az erdészeti fénycsapda hálózat megalakulása óta folyamatosan, rendkívüli precizitással
működteti a gyulai állomást.
A Gyula-városerdei Erdészeti Tájékoztatási Központ létrehozásában, működésének
megindításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Jelenleg nyugdíjasként a városerdei Erdészeti Tájékoztatási Központ gondnokaként és
programadójaként dolgozik. Tevékenységének kiemelkedő része az a szakmai és
közönségfejlesztési munka, amivel fiatalok ezreit vezeti be az erdők életébe, ismerteti meg velük
az erdész szakemberek munkáját.
Hajdú Imre aktív, mozgatóerejű tagja a Békés megyei erdész közösségnek. Inspiráló
munkája meghatározó jelentőséggel bír. Az évek során személye összeforrott sok békési erdész
rendezvénnyel, a közösség elismert és köztiszteletben álló tagja.
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2008/6. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Virág Lajos erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Név:
Szakképzettsége:
Születési hely és idő:
Munkahelye:
Anyja neve:
OEE tagság kezdete:
Szakmai munkaviszony kezdete:
Lakcíme:

Virág Lajos
erdész technikus
Szeghalom, 1940. 04. 11.
DALERD ZRT Ásotthalmi Erdészete
Kapás Erzsébet
1973
1967
6760 Kistelek Szőlő u. 9.

Virág Lajos erdész technikus, a Csongrád Megyei Állami Erdőgazdaságnál kezdte meg
szakmai tevékenységét 1967-ben, és megszakítás nélkül dolgozik mind a mai napig a csongrádi
állami erdőkben. Munkáját a Kisteleki Erdészetnél kezdte, mint beosztott erdész, később a
fagyártmány-üzem beosztott erdésze volt. 1974–től kerületvezető erdészként dolgozik, a
Csengelei kerületben.
Tevékenysége következtében több száz ha fiatal nyár, akác és fenyőerdő gyarapítja a
Csengele, Balástya, és Zsombói erdőket. Részt vett a E-5-ös főút fásításában, szakmai
irányítóként. Jelenleg a DALERD Zrt. Ásotthalmi Erdészet, Csengelei kerületének a
kerületvezető erdésze.
Minden területen nagy szakmai hozzáértéssel, szorgalommal, lelkiismeretesen,
fegyelmezetten látja el feladatait. Munkatársaival szemben türelmes, segítőkész, mások gondjára,
problémáira figyelő, másokkal együtt érző ember.

2008/7. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Váradi Imre erdész technikus részére nem adományoz Alföldi Erdőkért
Emlékérmet adományoz.
INDOKLÁS:
A beérkezett felterjesztés hiányos, nem kellően kidolgozott.
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2008/8. sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Égető Gábor okl. erdőmérnök részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Név:
Szakképzettsége:
Születési hely és idő:
Munkahelye:

Égető Gábor
okl. erdőmérnök, növényvédő szakmérnök, erdőmérnök-tanár
Hódmezővásárhely, 1949
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola

Égető Gábor 1949-ben született Hódmezővásárhelyen. Már fiatal korában elhivatottságot
érzett az erdész szakma iránt, így jelentkezett 1963-ban a Kiss Ferenc Erdészeti Technikumba,
ahol erdész technikusi oklevelet szerzett 1968-ban.
A középiskolai tanulmányinak megkezdése előtt egy éves kötelező szakmai gyakorlaton
vett részt mint gyakornok a Csm-i Állami Erdőgazdaság Mindszenti Erdészeténél.
A technikum elvégzését követően jelentkezett Sopronba az Erdészeti és Faipari Egyetem
Erdőmérnöki Karára, ahol 1975-ben szerezte meg Erdőmérnöki Diplomáját.
Munkába állását követően 1980-ban Erdészeti- Növényvédő Szakmérnöki, 1983-ban
Erdőmérnök tanári képesítést kapott.
Az egyetem elvégzését követően először a MÉM Szegedi Állami Rendezőségen, mint
erdőtervező dolgozott, ezt követően 1980-ban került a Kiss Ferenc Erdészeti szakközépiskolába,,
ahol jelenleg is tevékenykedik és várhatóan 2009. júliusától nyugdíjba vonul.
Az iskolában eltöltött időszak alatt igen aktív szakmai munkát végzett . A 29 év folyamán
17 tantárgyat tanított – elsősorban erdőhasználatot, gazdálkodási ismereteket, - 12 tankönyvet írt.
Folyamatosan osztályfőnöki teendőket látott el és sok-sok tanítványával szerettette meg
az erdész szakmát, tudatosan nevelte a kötelességtudatra őket.
Iskolai tevékenységéhez kapcsolódóan a SZTE Mezőgazdasági Főiskolai Karán mint
óraadó is dolgozik. A vadgazda mérnöki képzésben erdészeti alapismereteket oktat.
Az FVM. hivatalos szakértői névjegyzékében szerepel, mint szakoktatási szakértő,
valamint erdőgazdálkodási és elsődleges faipari szakértő.
Eddigi tevékenysége alapján javasolja az iskola vezetés az Alföldi Erdőkért Emlékérem
kitüntetésre.
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2008/9 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Dr.
Barna Tamás okl. erdőmérnök részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Név:
Szakképzettsége:
Születési hely és idő:
Munkahelye:
Anyja neve:
Lakcíme:

Dr. Barna Tamás
okl. erdőmérnök, városi forgalmi szakmérnök;
Kunszentmárton, 1949. március 07.
KEFAG Zrt.
Rosznáky Rózsa,
6000 Kecskemét Külső-Szegedi út 135.

Iskolai végzettségek:
- 1973. június 11.: Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron
- 1979. március 26. :Budapesti Műszaki Egyetem, Erdőmérnöki Kar: városi forgalmi
szakmérnök
- 1995. február 22: Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, Erdőmérnöki Kar: doktori fokozat
megszerzése
Nyelvvizsgák:
- 1983. január 03: francia középfok
- 1992. május 25: német középfok
Katonai szolgálat: 1967-1968, törzsőrmesterként szerelt le
Munkahelyek:
- Felsőtiszai Erdő-és Fafeldolgozó Gazdaság Tiborszállási Erdészet 1973. június 28-1975.
március 31-ig, mint erdőművelési műszaki vezető
- KELETTERV 1975. április 01-1981. április 17-ig, mint önálló út-tervező
- Nyírábrány, Alkotmány Mgtsz. 1981. április 18-1987. január 31-ig: először műszaki
vezetőként, majd a társaság vezetőjeként dolgozott 1984. májusától.
- Debreceni Erdőfelügyelőség 1987. február 01-1990. július 31-ig, mint erdőfelügyelő
- Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron 1990. augusztus 01-től 1996. december 31-ig
egyetemi adjunktus
- KEFAG Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ 1997. január 01-től, mint a
központ vezetője
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2008/10 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület Gál
István erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet adományoz.
INDOKLÁS:
Név:
Szakképzettsége:
Születési hely és idő:
Munkahelye:
Anyja neve:

Gál István
erdész technikus
Kelebia, 1949. május 04.
KEFAG Zrt.
Mezei Teréz

Született: 1949. május 04.-én Kelebián, édesanyja neve: Mezei Teréz, édesapja neve: Gál János.
Öten vannak testvérek, felesége: Ferencz Erika; gyermekek: Gál Erika 1981. augusztus 16.-án
született, Gál Ildikó 1989. március 04.-én született.
Iskolai végzettség:
- 1966. június 22, általános lakatos
- Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 1980. június 20., középfokú erdész
- Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 1986. december 02., erdész technikusi végzettség
Továbbképzés:
- Kerületvezetők továbbképzése 1984-ben
Katonai szolgálat: 1971. február 12-1973. február 19.-ig (Kiskőrösön és Szekszárdon), őrvezetői
rendfokozatban szerelt le.
Munkahelyek:
- Kiskunhalasi Vastömegipari Vállalat, Kiskunhalas 1966. június 01-1970. október 06.-ig,
mint lakatos
- GANZ-MÁVAG Mozdony és Vagon Gépgyár Budapest 1970. november 02-1973.
március 08-ig, mint lakatos
- KEFAG Kelebiai Erdészet 1973. március 09-1980. szeptember 09-ig, mint szerelő, majd
1980. szeptember 10-1982. szeptember 30-ig gépcsoport vezető
- KEFAG 1982. október 01-től kerületvezető erdész Harkakötönyi Erdészet Tázlári
erdészkerület
- KEFAG 2003. január 01-től kerületvezető erdész az összevont Dél-Kiskunsági Erdészet
Tázlári kerületében
- KEFAG 2005. január 01-ről a Bugaci Erdészet 7105. számú erdészkerülete
Kiváló dolgozó kitüntetés: 1985-ben
Jubileumi jutalom: 30 éves 2003-ban
Minősítés:
„Munkáját szereti, azt becsületesen igen nagy szorgalommal végzi. A kerületére lebontott
feladatokat lelkiismeretesen pontosan elvégzi. Szeret a dolgozóival a munkahelyen lenni.. Az
újat könnyen megismeri, és a munkájában alkalmazza. Ő maga is szívesen keresi az egyszerűbb,
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jobb munkamódszereket, melyek a munka megkönnyítésére szolgálnak. Munkatársaik szeretik,
csendes, mindig segítőkész magatartásáért.”
Tipikusan erdőművelő beállítottságú erdész. Ha lehetne egyetlen egy fát sem vágna ki.
Csemetekertben mindig úgy neveli a kis fenyő csemetéket, mintha a saját családtagjai lennének.
Óriási figyelmet fordít vagyonvédelmi feladatokra. Egy rendkívüli módon veszélyeztetett
területen tud maximálisan helyt állni. Mind munkahelyén, mind lakókörnyezetében
viselkedésével, tapasztalatával, szakmai tudásával tiszteletet és megbecsülést vívott ki magának.

2008/11 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Urbán Béla erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Urbán Béla, 1950. augusztus 28-án született Tiszakécskén. Általános iskolai tanulmányait
1957-1965 között Algyőn végezte, majd egy éves előgyakorlatra helyezkedett el a Sándorfalvi
Erdészetnél.
A Kiss Ferenc Erdészeti Technikum nappali tagozatán 1970 nyarán vette át
erdésztechnikusi oklevelét. Még ebben az évben megkezdte sorkatonai szolgálatát, mely
szolgálat két évig jelentett állandó kötöttséget számára.
Leszerelése után egy éven át hivatásos vadászként dolgozott, majd 1973. 11. 02-tól a
NEFAG Csévharaszti Erdészetéhez került kerületvezető erdésznek.
1979-1980 között áthelyezték egy ceglédi termelő szövetkezethez erdésznek
1980-87. NEFAG Ceglédi Erdészet főerdész
1987. 10. 01-től fahasználati ágazatvezető a mai napig.
A társadalmi és gazdasági környezet változásait megértve és azokhoz alkalmazkodva
látta és látja el feladatát a reá bízott munkaterületeken. Sokrétű és hosszú idő alatt felhalmozott
tapasztalatait átadva több generáció erdészeinek, erdőmérnökeinek nyújtott segítséget. Az őt nem
ismerők elé is példaként állítható becsületessége, munkája iránti alázata, fegyelmezett
munkavégzése munkabírása. Az alföldi erdők homokhátsági területeiből kevés olyan hektárt
lehetne találni, melyhez valamilyen kötödése ne volna.
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2008/12 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Kulics János erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Név:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Adóazonosító száma:
Szakképzettsége:
Munkahelye:
Beosztása:
Lakcíme:

KULICS JÁNOS
Ófehértó, 1944. szeptember 13.
Gólián Klára
8283792946
erdész technikus
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
kerületvezető erdész
4243 Téglás, Sipos út 36.

Kulics János 1944. szeptember 13.-án született Ófehértón. Édesapja Kulics János is a Hajdúsági
Állami Erdőgazdaság Hajdúhadházi Erdészetének volt műszaki vezetője.
Az általános iskolát Tégláson végezte. A középiskola előtt 1958-ban 1 évet töltött gyakorlaton az
erdészet csemetekertjében.
Középiskolai tanulmányait a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban folytatta, ahol 1963ban szerzett technikusi minősítést. Még ebben az évben megkezdte munkáját a Hajdúhadházi
Erdészetnél, mint beosztott erdész.
1964-től 1966-ig katonai szolgálatot teljesített.
1966-tól az erdészet Angolkerti kerületének vezetője. Jelentős részt vállal az erdészet által
megkezdett mintegy 400 ha-os új fehértói és hajdúhadházi erdőtelepítések kivitelezésében és
ápolásában.
1967-ben nősült meg, két lánya született, jelenleg 4 unoka büszke nagyapja.
1969-től lesz a Ligeti kerület vezetője.
1975-től először Varga Imre, majd 1986-tól Fekete György igazgatók mellett műszaki vezetője
az erdészetnek. Az évi 10.000 m3 -es fakitermelés, az 50 ha-os évi erdőfelújítások mellett
irányítása alá tartozott az 1977-ben 35 ha-ra bővült erdészeti csemetekert, ahol évente mintegy 3
millió, elsősorban fenyő és akác csemetét termesztenek.
1981-ben, Sopronban szerez Erdészeti Növényvédő Technikusi képesítést.
1988-tól a csemetekert és a Nagyerdő kerület vezetője.
A hagyományos, egyre több fafajt nevelő csemetekertben, mindig jutott idő és szaktudás
erdészeti kísérletek folytatására, illetve az ezekhez szükséges szaporítóanyag előállítására. Sok
időt fordított idegenhonos fenyők származási és, hálózati kísérleteire, akác fajta-, és
klónkísérletekre. 2006-os nyugdíjazását követően, jelenleg is a kert vezetőjeként, most a gúthi,
szacsvay törzsfák vegetatív szaporítása mellett, utódja betanításán fáradozik.
Kulics János 50 éve kezdett a Hajdúhadházi Erdészetnél, 45 éves erdőgazdasági munkaviszonya
alatt sok száz hektár erdő települt és újult fel, 20 éves csemetekerti munkájának hála több
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tízmillió csemetével gyarapodtak nem csak az alföld erdei. E hosszú erdőéltető szolgálat
példaértékű minden kollégája számára.

2008/13 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Szűcs András erdész technikus részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Név:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve:
Adóazonosító száma:
Szakképzettsége:
Munkahelye:
Beosztása:
Lakcíme:
Javasolt kitüntetés:

SZŰCS ANDRÁS
Tiszaföldvár, 1946. december 15.
Licsák Rozália
8292022708
erdész technikus
NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt.
kerületvezető erdész
4078 Debrecen, Haláp tanya
Alföldi Erdőkért Emlékérem

Elemi iskolai tanulmányait Tiszaföldváron folytatta kitűnő eredménnyel. Családjukban ugyan
nem volt erdész, ő 1961-ben mégis felvételt nyert a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti és
Mezőgazdasági Technikumba. Tanulmányainak megszerzéséhez szükséges gyakorlati idejét a
Kunszentmártoni Erdészet Kungyalu kerületében töltötte. 1966-ban érettségizet és ezt követően
beosztott erdészként kezdte pályafutását a Szolnok Megyei Állami Erdőgazdaság Jászberényi
Erdészeténél Csöke Pál kollégája felügyelete alatt.
1967-től az Erdőgazdaság Központjában a fahasználati csoport műszaki adminisztrátora lett.
1967. márciustól 1969. februárjáig katonai szolgálatot töltött, majd visszakerült Jászberénybe.
1969. végétől ismét a Kunszentmártoni Erdészetnél erdőművelési műszaki vezető, majd a '70-es
évek elejétől, az átszervezést követően ugyanott üzemgazdasági előadó lett.
1971. január 1-től áthelyezéssel került a Felsőtiszai Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Halápi
Erdészetéhez, ahol mai napig is kerületvezetői beosztásban tevékenykedik.
1978. és 1981. között vágásvezetői beosztást is betöltött. Bodóhát I. kerületben kezdte
tevékenységét, majd 1982-től különböző átszervezések következtében a Központ kerületet kapta
meg.
1997 óta erdész-vállalkozó, munkáját mindig időben, feltűnően nagyfokú precizitással végzi. A
Halápi Erdészetnél eltöltött időszakban több alkalommal kiváló dolgozó kitüntetést és jutalmat is
kapott. Harmadik ciklusban tagja az Üzemi Tanácsnak.
Halápi pályafutása alatt a rendkívül kedvezőtlen termőhelyi adottságú, de védelmi szempontból
kiemelten fontos erdőkben meghatározó szerepe volt, van. E gazdálkodási szempontból kritikus
erdőkben türelmével, pontosságával, kikezdhetetlen becsületességével közel 500 ha erdőt újított
fel, és közel 50 ha-t telepített. Ezen területeknek a későbbi ápolási munkáinak szervezésében,
irányításában gazdaként vesz részt. Szervesen részt vett a Szappanos András-féle kocsányos
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tölggyel történő felújítási kísérletben, valamint az ÉRTI erdeifenyő és simafenyő fajtaösszehasonlító, mai napig élő kísérletben, illetve a Halupa Lajos-féle Pinus ponderosa
kísérletben, melyet az elmúlt évben (2007) sikeresen be is fejeztünk. A vadgazdálkodás területén
is példamutató munkát végez az ideális vadlétszám fenntartása érdekében.
A Halápi Erdészetnél eltöltött időszak alatt aktívan részt vett az utánpótlás nevelésében, több
beosztott erdész „nőtt fel" kerületvezető erdésszé mellette. Feletteseivel szemben tisztelettudó,
kollegákkal, beosztottakkal szemben mindig megértő, segítő magatartást tanúsít.

2008/14 sz. Elnökségi határozat (2008.10.02.):
Az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségének egyhangú döntése alapján
(a hatályos Alapszabály V. f pontja alapján) Az Alföldi Erdőkért Egyesület
Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár részére Alföldi Erdőkért Emlékérmet
adományoz.
INDOKLÁS:
Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár 1958. november 13-án született, Kolozsváron.
Nős, felesége Náhlik Marina könyvtáros, egy gyermekük (András) van.
Középiskolai tanulmányait Kolozsváron és Budapesten végezte, majd az Erdészeti és
Faipari Egyetemen 1983-ban szerzett erdőmérnöki diplomát. 1988-ban pedig a Gödöllői
Agrártudományi Egyetemen vadgazdálkodási szakmérnöki oklevelet kapott.
1989-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen egyetemi doktori, 1996-ban Ph.D címet
szerez. Angol, orosz és román nyelvismerettel rendelkezik.
1983-tól dolgozik a Nyugat-magyarországi Egyetemen, illetve jogelődeinél, különböző
beosztásokban. 2003-tól egyetemi tanár.
Oktatási és kutatási tevékenysége a nagyvadállományok és a tartamos vadgazdálkodás
feltételeinek megteremtése tudományterületekhez kapcsolódik. Kutatási eredményeit eddig 126
nyomtatásban megjelent közleményben adta közre, melyekből 3 könyv, 1 könyvrészlet, 4
egyetemi jegyzet, 54 külföldi és 53 hazai szakcikk, illetve tudományos közlemény. Publikációira
33 külföldi és 60 hazai hivatkozás történt.
Számos hazai és külföldi szakmai szervezetben visel tagságot.
2000-2003. között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. 2005-2006-ban a Nyugatmagyarországi Egyetem kutatási és külügyi rektor-helyettese, 2006-tól a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdőmérnöki Karának dékánja.
Szeged, 2008.10.02.
Szulcsán Gábor
jegyzőkönyv vezető
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