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2011. évi Egyesületi Program
Az Egyesület tevékenységi körét részletesen szabályozza az Alapszabály. A 2011.-évi
programban ezek közül a tevékenységek közül azokat vettük sorba, amelyek kiemelt
feladatokat jelentenek ez évben számunkra. A tevékenységek végrehajtásához a szükséges
forrásokat tagok által fizetett tagdíjakból és - amennyiben kiírásra, elnyerésre kerül- pályázati
forrás(ok)ból tervezzük végrehajtani.
A programok pontos időpontja és helye változhat, további információval a titkár és a
szakbizottság-vezetők szolgálnak.

1. Csontos István Koronglövő Emlékverseny megrendezése
Helyszín: NEFAG Zrt. – Mikebudai lőtér
Időpont: 2011. május 6.

2. Fórum – „Az Erdők Nemzetközi Éve 2011”
Témák: (kidolgozás alatt, javaslatok)

3. Alföldi Erdőkért Egyesület - Kutatói Nap 2011
Helyszín: Nyugat Magyarországi Egyetem
Időpont: 2011. november 4. (péntek)
Kutatói Nap megrendezése, Kiadvány megjelentetése?
Központi téma:
- 2011-et az ENSZ az Erdők Nemzetközi Évének nyilvánította, ehhez
kapcsolódik a Kutatói Nap. Kiemelt tématerület nem került definiálásra, azon
minden, az erdővel kapcsolatos új kutatás-fejlesztési eredmény helyet kap.

4. Az erdők éve 2011 rendezvényei:
-

Tagszervezetek rendezvényei;
Fotópályázat(ok);
Kapcsolódás a „Muzsikál az Erdő” programhoz;
Közös rendezvény a MEGOSZ-al;
Ökoturisztika.

5. Tennivalók az oktatás, a középfokú erdészképzés terén
”Képzés végveszélyben”
- Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti
Tagintézménye – technikumi képzés Szegeden;
- Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium –
szakmunkás képzés Ásotthalmon.
Téma: a középfokú erdészképzés távlati jövőképének helyreállítása, mivel
kiemelt szerepet játszik az alföldi erdészeti szakember képzés terén a két
intézmény.

6. Szakbizottsági munkatervek
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Az AEE Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság - 2011. évi programterve:
1.

Szakbizottsági ülés:
Fafajválasztási problémák a dél-alföldi folyók hullámterében.
Természetvédelem-gyakorlat, igények és lehetőségek a DALERD Délalföldi
Erdészeti Zrt. területén, terepi bemutató.
Előadó: Fazekas József termelési vezérigazgató-helyettes
Helyszín: DALERD Zrt.
Időpont: 2011. május. (időjárástól függően)

2.

Szakbizottsági ülés:
NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet
NYME Környezet és Földtudományi Intézet
Klímaváltozás hatása az alföldi erdei ökoszisztémákra, különös tekintettel az
őshonosság problémakörére
Előadók: Dr. Mátyás Csaba,Varga Szabolcs, Frank Norbert
Helyszín: Sopron NYME
Időpont: 2011. szeptember (előadók függvényében)

3.

Szakbizottsági ülés:
Szélsőséges homoki termőhelyeken alkalmazható fafajok mikro parcellás
erdőfelújítási kísérletei, génmegőrzés.
Előadók: KEFAG, ERTI
Helyszín: KEFAG Zrt. Kecskemét
Időpont: 2011. november

Az AEE Informatikai Szakbizottság – 2011. évi programterve:
1.

Szakbizottsági ülés:
Helye:
NYÍRERDŐ Zrt. Nyíregyházi Erdészete
Időpontja:
2011. június 10. (péntek)
Téma:
– DigiTerra Erdészeti Információs Rendszer (EIR) alkalmazási és fejlesztési
irányai, egyedi felhasználói (erdőgazdasági) igények kezelése, lehetőségei.
– Mobil informatika – mobiltelefonok, mint hardverek alkalmazásainak lehetősége,
telefonra írt szoftverek bevonása az EIR rendszerbe.

2.

Szakbizottsági ülés:
Helye:
KEFAG Zrt.
Időpontja:
2011. szeptember 9. (péntek)
Téma:
– Terepi informatikai hardver eszközök alkalmazási tapasztalatai, fejlesztési,
fejlődési irányok, lehetőségek. A „multifunkcionális” eszközök megjelenése.
– Terepi informatikai szoftverek a hazai piacon. Alkalmazási tapasztalatok,
problémák és hiányosságok.
– Erdészeti informatikai trendek – kitekintés a világba.
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3.

Szakbizottsági ülés:
Helye:
Egyeztetés alatt
2011. november 18. (péntek)
Időpontja:
Téma:
– Erdőgazdaságok informatikai stratégiája, újdonságok, jövőképek.
– Erdőgazdasági hardver és szoftver állományok helyzete,
(infrastrukturális), rendszer üzemeltetési és biztonsági kérdések.

hiányosságok

Az AEE Kereskedelmi Szakbizottság – 2011. évi programterve:
1.

Szakbizottsági ülés:
Helye:
Időpont:
Téma:

EGERERDŐ Zrt. Felsőtárkány
2011. február 03.

- A 2011. I. negyedév ( I. félév ) induló kereslet – kínálat piacának elemzése.
- A 2009. – 2010. évi válság hatása az erdészeti és faipari ágazatra, és ennek
gazdasági, pénzügyi elemzése.
- A várható fuvarozási díjtételek növekedésének általános piaci hatása,
valamint a piaci szereplők fuvarköltség változásból adódó intézkedései,
várható változások, trendek.
2.

Szakbizottsági ülés:
Helye:
Időpont
Téma:

NEFAG Zrt. Karcag – Apavára
2011. április 05.

- A NNY rönk piacán létrejött tendenciák hatásainak vizsgálata a
megnövekedett keresletre és árra való tekintettel.
- A fuvardíjemelések költségnövelő hatásai, valamint ezek piaci hatásainak
elemzése.
- Várható trendek az elsődleges erdei primér választékok keresletében és
kínálatában 2011 év hátralévő részében.
3.

Szakbizottsági ülés
Helye:
Időpont:
Téma:
- Az elsődleges
ellátottságukra.
-

4.

DALERD Zrt. Derekegyház
2011. szeptember 07.
faipar

helyzete

régiónként,

különös

tekintettel

az

A tűzifa kereslet – kínálat helyzetképe.
Az elsődleges erdei primér választékok terén érzékelhető konjunktúrális
hatások, és ezek elemzése.

Szakbizottsági ülés
Helye:
Időpont:
Téma:

KEFAG Zrt. Kelebia
2011. november 08.

- Rakodólap alapanyag helyzetkép, rakodólap piac elemzése
- A 2011. év I. – X. hónap gazdálkodási eredményei, értékesítési tapasztalatok
- A 2012. évi mennyiségi fahasználati tervek elemzése régiónként. A várható
kereslet 2012 első negyed évében.
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Az AEE Műszaki Szakbizottság – 2011. évi programterve:
Az AEE Műszaki Szakbizottsága 2011. évi munkatervének összeállításakor alapvető
célként tartjuk szem előtt, hogy az alföldi körülmények között gazdálkodó
tagvállalatok területén a gépesítési, műszaki fejlesztési és üzemeltetési tevékenységet
összehangoljuk. 2011-ben kiemelt jelentőséget kívánunk tulajdonítani az
energiagazdálkodás vizsgálatának. A tagvállalatok együttműködése mellett célunk
továbbra is az egyes tagok kutatási fejlesztési munkájának, elért eredményeinek
megismertetése, közös hasznosítása. A fentiek megvalósítása érdekében a tárgyévi
munkatervet az alábbiak szerint állítottuk össze:
1.

Szakbizottsági ülés
Helye:
NEFAG Zrt. Pusztavacsi Erdészete
Időpontja:
2011. május hónap
Cím: A fakitermeléstől az aprítékig.
Új technológiai sor kialakítása a NEFAG Zrt-nél.
Tuskóaprítási technológiák bemutatása.
A NEFAG Zrt. a 2008. évben beszerzett aprítógépével már több bemutatón
szerepelt. A jelenlegi fakitermelési technológiák mellett a vágástéri hulladék
összeszedése igen költséges és kevéssé hatékony. Ahhoz, hogy az aprítógép
műszaki hatékonyságát ki tudjuk használni, nélkülözhetetlen az alapanyag
kellő koncentráltsága.
Mindezek gyakorlati alkalmazását kívánja bemutatni a NEFAG ZRt.

2.

Szakbizottsági ülés
Helye: KEFAG Zrt. Kecskemét
Időpontja: 2011. augusztus hónap
Cím: Energia beszerzés és felhasználás az AEE tagvállalatainál.
A taggazdaságok költségei között jelentős összeget tesz ki az energia
felhasználás költsége. Vizsgálat és elemzés tárgyát kell, hogy képezze az
energiafelhasználás mértéke és a beszerzés liberalizálása által kínálkozó
lehetőség azok csökkentésére.

3.

Szakbizottsági ülés
Helye: Sopron MKB Aréna
Időpontja : 2011.09. 8-11.
Cím: Inno-Lignum kiállítás
A Szakbizottság tagjai meglátogatják a soproni INNO-LIGNUM erdészeti és
faipari gépkiállítást. Részt vesznek a kapcsolódó egyetemi tudományos
üléseken .
A kiállítás célja: az erdészeti és faipari vállalkozások, illetve szervezetek
tudományos, innovációs eredményeinek bemutatása, szakvásár és
konferenciák rendezése, a selmeci hagyományok és baráti kapcsolatok ápolása,
Ezen belül
•

Innovatív, kreatív, magas műszaki nívót bemutató technológiák, termékek
bemutatásával kíván hozzájárulni a szakma versenyképességének fokozásához.

•

A szervezők segítő kezet nyújtanak a tehetséges hazai erdészeti- faipari
vállalkozások újításainak demonstrálásához is.

•

A szervezők a kiállítókkal összefogva részt kívánnak vállalni a faipar, erdészet
innovációs kultúrájának formálásában, valamint felelősen gondolkodnak és
cselekednek a szakma érdekében.
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4.

Szakbizottsági ülés
Helye: Szervezés alatt
Időpontja: 2011. 11 hónap
Cím: Többműveletes fakitermelőgépek az erdészeti technológiákban
Közös tanácskozás és bemutató az OEE Gépesítési szakosztályával

Kecskemét, 2011. május 16.
…………………….
elnök
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