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Az Alföldi Erdőkért Egyesület 1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától
függetlenül fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti kutatást, a természet- és a
környezetvédelmi célok megvalósulását a működési területén, valamint elősegítse az
erdőgazdálkodók sikeres uniós beilleszkedését.
Az Egyesület közhasznú tevékenységének súlypontját az erdészeti és környezetvédelmi
kutatások legújabb eredményeinek bemutatása, a gazdálkodásba való beépítése adja. Ez a
tevékenység részben a négy szakbizottság rendszeres ülései, részben az évente megrendezett
egyesületi Kutatói Nap révén valósul meg. A Kutatói Napon elhangzó előadások szövegét amennyiben ahhoz a szükséges források rendelkezésre állnak- kiadványban jelenteti meg az
Egyesület. A kiemelkedő teljesítményeket az egyesület Alföldi Erdőkért Emlékérem
adományozásával ismeri el, mely a Kutatói Napon, a konferenciával egybekötve kerül
átadására. Az Egyesület a kitűzött feladatait a közgyűlés által elfogadott középtávú program
és a szakbizottságok munkatervei alapján hajtja végre. A szakbizottságok az éves
munkatervükben foglaltak szerint tartják üléseiket, melyen a tagok és meghívott előadók,
vendégek részvételével tárgyalják, dolgozzák fel a munkatervben meghatározott feladatokat.
Jelentősebb események 2010-ben:
1 Közgyűlés
2010-ben az Egyesület Közgyűlése egy ülést tartott 2010.04.14-én Sárváron, az
Erdészeti Tudományos Intézet hivatalos helységében. A közgyűlés:


megtárgyalta a 2009. évi egyesületi beszámolót, majd a 3/2010.(04.14.) közgyűlési
határozattal elfogadta.



megtárgyalta a 2009. évi mérlegbeszámolót, a 4/2010.(04.14.) közgyűlési
határozattal elfogadta.



megtárgyalta a 2009. évi közhasznúsági jelentést, azt az 5/2010.(04.14.) közgyűlési
határozattal elfogadta.



tagfelvétel tárgyában két határozatot is hozott, egyrészről döntött a Kiss Ferenc
Alapítvány az Erdészeti Oktatásért tagfelvételéről a 6/2010.(04.14.) közgyűlési
határozattal, valamint a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. tagfelvételéről a
7/2010.(04.14.) közgyűlési határozattal, és azokat elfogadta.



megtárgyalta a 2010.-évi egyesületi illetőleg a szakbizottsági programterveket,
majd a 8/2010.(04.14.) közgyűlési határozattal elfogadta azokat.



megtárgyalta a 2010. évi költségvetést, amit a 9/2010.(04.14.) közgyűlési
határozattal fogadott el.



A közgyűlés a 10/2010.(04.14.) közgyűlési határozattal megválasztotta Halápi
Nándort az Alföldi Erdőkért Egyesület elnökségi tagjának. Megbízatása
2010.04.14-től 2013.04.14-ig tart.



A közgyűlés a 11/2010.(04.14.) közgyűlési határozattal Csiha Imrét
megválasztotta a Számvizsgáló Bizottság tagjának. Megbízatása 2010.04.14-től
2013.04.14-ig tart.



A közgyűlés a 12/2010.(04.14.) közgyűlési határozattal Andrésiné dr. Ambrus
Ildikót megválasztotta a Számvizsgáló Bizottság tagjának. Megbízatása
2010.04.14-től 2013.04.14-ig tart. A megválasztott tisztségviselők nyilatkoztak a
tisztség elfogadásáról.
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A tisztségviselők megbízatása így az alábbiak szerint alakult:
Tisztség
Elnök
Titkár
Elnökségi tag
Számvizsgáló Bizottság elnöke
Számvizsgáló Bizottsági tag
Számvizsgáló Bizottsági tag
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Tisztségviselő
Sódar Pál
Szulcsán Gábor
Halápi Nándor
Ódor József
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
Csiha Imre

Mandátum
2009.01.27.-2012.01.27.
2009.01.27.-2012.01.27.
2010.04.14.-2013.04.14.
2008.05.08.-2011.05.08.
2010.04.14.-2013.04.14.
2010.04.14.-2013.04.14.

Elnökségi Ülés (ek).
Az Egyesület Elnöksége két ülést tartott. Az elsőre 2010. március 4-én, a Kiss Ferenc
Szakközépiskolában került sor, ahol az Elnökség:
megtárgyalta a 2009. évi tevékenységről szóló beszámolót, a 2010/3. sz. elnökségi
határozatban (2010.03.04.) elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő előterjesztésre
javasolta.
megtárgyalta a 2009. évi mérlegbeszámolót, eredmény kimutatást, a 2010/4. sz.
elnökségi határozatban (2010.03.04.) elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő
előterjesztésre javasolta.
megtárgyalta a 2009.évi közhasznúsági jelentést, elfogadta, azt a közgyűlés felé
történő előterjesztésre javasolta /2010/5. sz. elnökségi határozat (2010.03.04.)/.
megtárgyalta a 2010.-évi programtervet, szakbizottsági munkaterveket elfogadta
azokat, a közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolta /2010/6. sz. elnökségi
határozat (2010.03.04.)/
A Költségvetést a Közgyűlésre történő beterjesztése előtt az ülésen megfogalmazott
célok és a lehetséges pályázati bevételek figyelembevételével átdolgozásra javasolta.
Az Elnökség második ülésén 2010. október 4-én Tőserdőben döntött a
Szakbizottságok vezetőinek személyéről a 2010/9.sz. elnökségi határozatban
(2010.10.04.). Az Elnökség a Koczka Zoltán Urat egyhangúlag megválasztotta az
Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság vezetői tisztségre
2010/10.sz. Elnökségi határozat (2010.10.04.). Az elnökség a Hajnal Imre Urat
egyhangúlag megválasztotta a Műszaki Szakbizottság vezetői tisztségre.
az elnökség áttekintette a 2010. évi egyesületi-, a szakbizottságokban folyó munka
időarányos teljesítését, a költségvetés időarányos helyzetét, egyeztetést folytatott az
Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap előkészítésével kapcsolatban. A beérkezett
javaslatok alapján döntött az Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozásáról
/2010/11-16. sz. elnökségi határozatok (2010.10.04.). Az adományozottak a Kutatói
Nap pont alatt lettek részletesen bemutatva/.
Számvizsgáló Bizottság
Az Egyesület Számvizsgáló Bizottsága egy ülést tartott 2010.03.04.-én, ahol
megtárgyalta, átvizsgálta az egyesület 2009. évi alapbizonylatait, a bejövő- és
kimenő számlákat, banki kivonatokat, a naplófőkönyvet, rovatszám kivonatokat, az
egyesület egyszerűsített mérlegbeszámolóját, eredmény-kimutatását. A vizsgálat
hiányosságot nem talált és megállapította, hogy a formai és tartalmi
követelményeknek megfelelnek.
A közhasznúsági jelentést a formai és tartalmi követelményeknek megfelelőnek
találta. Az Alföldi Erdőkért Egyesület Számvizsgáló Bizottsága az egyesület
2009. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját és eredmény-kimutatását valamint
a 2009 évi közhasznúsági jelentését átvizsgálta, a Közgyűlés felé történő
előterjesztésüket és elfogadásukat javasolta. /2010/1 számvizsgáló bizottsági
határozat (2010.03.04.)/
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4 Csontos István Emlékverseny

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2010. május 14-én rendezte meg a Csontos István
Emlékversenyt Mikebudán a NEFAG Zrt. segítségével. Az előzetes jelentkezések
és a helyszíni regisztráció alapján 58 fő versenyző és 9 csapat nevezett a versenyre.
Az izgalmas sportesemény végeredményeként az összetett versenyben felnőtt
versenyt 90 ponttal Varga András, a csapatversenyt 304 ponttal a Pilisi Parkerdő
Zrt. csapata nyerte.
5 Kutatói Nap

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2010. november 4-én tartotta meg a hagyományos
Kutatói Napot. A rendezvényt NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
Szolnoki Erdészeténél működő Erdei Művelődési Házában tartottuk. A Kutatói
Napon 59 fő regisztrált vendég vett részt. A megjelentek 11 előadás alapján
ismerhették meg az oktatás, kutatás, fejlesztés eredményeit, jövőbeni tendenciáit. A
Kutatói Napot követően elkészítettük az előadások anyagaiból a 2010-évi Kutatói
Napi kiadványt.
ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET

KUTATÓI NAP
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A
GYAKORLATBAN

2010.

S

Z O L N O K

2 0 1 0 .

Külön öröm, hogy az egyesület tagjai mellett részt vett, képviseltette magát a
rendezvényünkön a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati
Főosztály Erdészeti Osztálya, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a
Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei, az EGERERDŐ Zrt. is.
A kutatói nap részletes beszámolója az egyesület honlapján megtekinthető, a
www.aee.hu címen.
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A hagyományokhoz hűen, a szakmai konferencia alkalmával kerültek átadásra az
alföldi erdőgazdálkodás érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére
létrehozott Alföldi Erdőkért Emlékérmek, melyeket 2010-ben

Burai Csaba
erdésztechnikus
NEFAG
Nagykunsági
Erdészeti és
Faipari Zrt.

erdésztechnikus
Nyírerdő Zrt.

Nagy Zoltán

Dr. Sándor
Gyula okleveles

erdésztechnikus
Nyírerdő Zrt.

Hajdú András

erdőmérnök,
vadgazda mérnök

Szűcs Dezső
Széplaki
Hunor
erdésztechnikus
DALERD
Délalföldi
Erdészeti Zrt.

kertészmérnök,
gazdasági ágazati
szakmérnök
KEFAG
Kiskunsági
Erdészeti és Faipari
Zrt.

vették át. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
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Az ERDŐ és a Víz

 A 2010.január elsejétől a Vízitársulatok működését a 2009.évi CXLIV számú önálló
törvény szabályozta (2009.12.18.). A Trv. egyik fontos eleme,hogy senki nem
képviselheti saját jogon önmagát,bármekkora is a tulajdonában ill.bérleti
jogviszonyban lévő területe. Küldöttválasztó Fórumokon kell megszerezni a
képviseleti jogokat.
Meghatározta,hogy a „Közcélú feladatokra” kell megállapítani az un. érdekeltségi
hozzájárulás mértékét. A Küldöttek összetételét úgy kell meghatározni,hogy az
Önkormányzatok,a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdasági szervezetek, ill. a
magán termelők megfelelő arányban képviseljék a tulajdonosi, ill. bérlői kört.
A Trv időközben módosult, a 2010.évi XC jelű törvénnyel,melynek alapján a
Társulatok működését megalapozó társulati hozzájárulás eltörlésre került. Így
2011.január 01-től a föld tulajdonosok, ill. a bérlők, állami vagyon kezelők
mentesülnek a befizetés alól!
Új kihívások előtt állunk!
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Az állam nem titkolt szándéka,hogy a kb.60 000 km állami vonalas /csatornák/
létesítmények fenntartása,karbantartása főleg gazdálkodói feladat, és az állam csak kis
mértékben támogatja.
Ma látszik, hogy politikai célt szolgált az érdekeltségi hozzájárulás eltörlése, amit
vissza szeretne hozni a politikai döntéshozatal, de ez.ÖNKÉNTES lesz!
Nem kétséges, hogy az „önkéntes” hozzájárulás nagyságrendekkel nagyobb lesz,mint
az eddigi! Nekünk,erdészeknek mi lenne a jó?
Természetesen, úgy kell politizálni,hogy a hozzájárulás mértéke, az erdő
szempontjából legyen meghatározva! Eddig, annak ellenére kellett fizetnünk, hogy a
vízkormányzás számunkra csak kedvezőtlen hatású volt. Továbbiakban, oda kell
figyelni - mivel mindenütt kisebbségben vagyunk -, a régiós koncepciók
megvalósításának forrása ne az erdő legyen, mint eddig!
Nekünk,erdészeknek sokkal többet kell tennünk,hogy az erdő-állomány a lehető
legkedvezőbb vízgazdálkodási feltételeket kapjon.
Ennek szellemében került megrendezésre az OEE Erdészeti Vízgazdálkodási
Szakosztály Kecskeméti Helyi Csoportja és tagvállalatunk a KEFAG Zrt
szervezésében:
Az ERDŐ és a VÍZ kapcsolata a Duna-Tisza közi hátságon című konferenciára.
A rendezvény időpontja 2010. október 29. Helyszíne: Kiskunsági Nemzeti Park,
Természet Háza.
Előadók:
- dr. Gácsi Zsolt, Kiskunsági Erdőgazda Kft.;
- dr. Gőbölös Antal, ny. erdőmérnök /ÁESZ/;
- dr. Kákonyi Árpád, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság;
- dr. Kovács Gábor, Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar;
- Puskás Lajos DALERD Zrt.;
- dr. Sitkey Judit, Erdészeti Tudományos Intézet.
Program:
- előadások a Duna-Tisza-közi erdők és a víz kapcsolatáról;
- terepi program: az ERTI Intenzív Monitoring Mintaterületének megtekintése
Méntelek mellett, Manninger Miklós vezetésével.
10:00 órától 12:30-ig felkért előadók előadásai hangzottak el a témában.
A felkért előadók köre széles sávban fogta át az alföldi erdőgazdálkodásban érintett
szervezeteket. A gazdálkodói oldalt Puskás Lajos (DALERD Zrt.) és dr. Gácsi Zsolt
(Kiskunsági Erdő-Gazda Kft.), a hatósági oldalt dr. Gőbölös Antal (nyug. ÁESZ
igazgató), a természetvédelmet dr. Kákonyi Árpád (Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság), az oktatást dr. Kovács Gábor (NyME Erdőmérnöki Kar), az erdészeti
kutatást pedig dr. Sitkey Judit (Erdészeti Tudományos Intézet) képviselte. A nem
kifejezetten kutatási irányultságú cégeknek sem volt szégyenkeznivalója; valamennyi
résztvevő érdekes adalékokkal árnyalta az alföldi erdők vízháztartásáról kialakult
képet. Az előadások általában szintetizáló jellegűek voltak; az előadók több év
publikált kutatásait, eredményeit foglalták össze a rendelkezésre álló 20-25 percben.
13:30-15:30-ig terepi programon vehettek részt az érdeklődők: az Erdészeti
Tudományos Intézet Intenzív Monitoring Mintaterületét mutatta be Manninger Miklós
Kecskemét-Méntelek térségében.
A rendezvény zárására 15:30-kor került sor.
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7 Pályázataink 2010-ben
 A benyújtott pályázataink közül, kettő bizonyult sikeresnek, melyek közül a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az ágazati szakmai szervezetek
működési költségeihez kiírt pályázaton 400eFt-ot (titkári költségekre, Kutatói Nap
kiadványra) adott. Az FVM felé 2011.01.11-én elszámoltunk a XXIII/456/3/2010-es
szerződésszámú pályázattal. Az elszámolásunkat az FVM illetékes főosztálya
2011.03.28.-án elfogadta, azt lezárta, a beszedési megbízást visszavonta.
 A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiumától 200eFt-ot
(működési költségekre) kaptunk. Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiumától az
NCA-DA-10-1130 számú támogatási szerződéssel kapott működési célú pályázatunk
elszámolása 2011 január végén beadásra került.
Ezúton is köszönjük az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának,
és a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiumának a részünkre
nyújtott támogatást!

AZ EGYESÜLETI SZAKBIZOTTSÁGOKBAN VÉGZETT
MUNKÁKRÓL:
Kereskedelmi Szakbizottság
Szakbizottság vezető Vízhányó László
A Kereskedelmi Szakbizottság 2010. évi munkája a tervnek megfelelően történt. A tervezett
négy szakbizottsági ülés mindegyike a tervezett időben és helyszínen került megrendezésre. A
bizottság munkája az elmúlt évek hasonló gyakorlata alapján, bár kis létszámmal – amit külön
kértek a részvénytársaságok – de hatékonyan működött.
Az évi első szakbizottsági ülés az EGERERDŐ ZRT. szervezésében Felsőtárkányon került
megrendezésre 2010. január 19-én. Az első munkaértekezlet témája:
- Az I. negyedévi kereslet – kínálat elemzése régiónként, várható árkondíciók.
- A biomassza erőművek szállításának lehetőségei, problémái.
- A kemény lombos fűrészáru piacának elemzése.
Az év elején minden ZRT a lehetőségihez igazodva, valamint a védett területein a szűk
fahasználati idő intervallum ellenére viszonylag nagy termeléseket eredményezett. Ezzel
együtt a rendkívüli csapadékos időjárás és a folyók magas vízállása miatt a KAEG ZRT, a
NEFAG ZRT. és a DALERD ZRT. egyes erdőterületein teljesen ellehetetlenült a munka.
Ugyanakkor a cégek igyekeztek minél jobban kihasználni a rövid termelési periódust a
vegetáció kezdetéig. A kereskedelmi vezetők éves első megbeszélése pedig igen fontos az
éves szállítási szerződéseik megkötése előtt. Igyekszünk a piacokról nem csak régiós, de a
környező országokra is kiterjedő információt megosztani egymással. Néhány ZRT-nek
hasonló vagy ugyanazon szegmensben vannak a kereskedelmi partnerei, ezért a korrekt –
piacot nem sértő – egyeztetések nagyon fontosak. A részvénytársaságok éves
keretszerződéseinek megkötéséhez elengedhetetlen a piac mind szélesebb ismerete. A
szakbizottsági ülés témái között szerepelt ezen kívül a kemény (tölgy, bükk) fűrészrönk és
feldolgozott termékeinek piaca, valamint az évben várhatóan megtermelt lágy sarangolt
választékok belföldi- és export értékesítésének lehetőségei. Külön foglalkoztunk a biomassza
erőművek, mint már országosan is meghatározó tűzifa alapanyag igényével. A 2003 –as
megjelenésük óta a magyarországi teljes tűzifa termelés 30 % - a ezen erőművekbe kerül
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beszállításra ! Ez a magyar, illetve régiós piaci szegmensben ma már nagyon jelentős piaci
tényező.
A soron következő második ülés a NEFAG ZRT. rendezésében 2010. április 13-án, lett
megtartva. A második munkaértekezlet témája:
- Az első negyedévi belföldi és régiós piaci elemzés.
- Az abiotikus károk hatása az alapanyag keresletre (árvíz, belvíz).
- Nyílt nap. Meghívott kereskedőkkel konzultációk.
A munkaértekezlet témái között első helyre lépett a recesszió hatásainak elemzése, hiszen az
erdőgazdasági primer és szekunder termékek keresletében zuhanásszerű volt a változás.
Különösen érzékenyen érintette azon erdőgazdaságokat, amelyek faiparral is rendelkeztek.
Nagyon aggasztó helyzet alakult ki a paletta (és parketta) piacon. Különösen nagy problémát
jelentett a cégeknek, hogy az első negyedévre az éves árbevételük időarányos részét sem érték
el. Normál helyzetben 50 %, jó években akár 55 – 60 % -át sikerül elérni az első négy – öt
hónapban éves árbevételüknek. Így várhatóan nagyon nehéz időszak elé néz néhány ZRT
(likviditás, finanszírozás).
A harmadik szakbizottsági ülés a KEFAG ZRT. szervezésében került megrendezésre 2010.
szeptember 20 -án Bugacon. Ennek témája:
- a NNY rönkpiacán történő változások, a keresleti tendenciák, valamint a
rakodólap alapanyag helyzetkép elemzése volt.
A házigazda, mint az egyik legnagyobb raklapgyártó, az ÖKOPAL Kft. tulajdonosa, a
raklappiac teljes összezsugorodásáról számolt be. A minimális kereslettel pedig nagyon
alacsony ár is társult. Nagyon nehéz féléven van túl gazdaságuk. A rendkívüli helyzet ellenére
a dolgozókat még tudják tartani – esetenként csak fél műszakban – de hosszútávon ez nem
finanszírozható.
A legutolsó ülés a NYÍRERDŐ ZRT. szervezésében, 2010. november 18-án volt megtartva.
A negyedik munkaértekezlet témája:
- Biomassza feldolgozóüzem látogatás, az AES Borsodi Energetikai Kft.
kazincbarcikai erőművénél. Találkozás az üzem vezetőivel, a további piaci
kapcsolatok erősítése, és a 2011 –es szállítási szerződések előkészítése.
- A fapiacon érzékelhető konjunkturális hatások, és ezek elemzése. Várható trendek
2011 első negyedévében.
- A megújuló energia erőművi alapanyag igényeinek, és árainak alakulása, és ennek
hatása a lakossági tűzifa piacra.
- Az Erdőgazdasági Zrtk –nél, a természeti károkból adódó többlet fakitermelés és
alapanyag hatása a régiós piacokra.
Az EGERERDŐ ZRT. szervezésében november 18-án sikerült üzemlátogatást terveznünk a
térség legnagyobb biomasszát feldolgozó erőművébe, a Aes Borsodi Energetikai Kft-be.
Ezúton köszönöm meg a Zrt. munkatársainak – különösen Demeter István kereskedelmi
osztályvezetőnek – szervezési munkáját ez ügyben. Sikerült az üzemlátogatást követően
leülnünk az üzem vezetőivel tárgyalni. Egy rövid prezentációs bemutatkozó után vázolták az
elmúlt 8 év fejlődését, valamint ismertették a jövőre néző terveiket is. Látható volt a
fejlesztési igény, valamint a nagyobb alapanyag felvásárlásának szándéka. A bemutatott
prezentációból kiderült az is, hogy az erdőgazdaságok a legnagyobb beszállítók biomassza
terén, s ami nem elhanyagolható tény, komparatív előnyben vannak mind minőség és mind ár
terén más beszállítókkal szemben. Következő nap tartottuk meg az év utolsó szakbizottsági
ülését Gúthon. Az értekezlet témája:
az akác és termékeinek piaci helyzete, az I – X hónap gazdálkodási eredményei,
valamint a 2011 évre várható trendek voltak.
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Az idei évben kiemelt fontosságú feladat volt a Zrt. – k közötti szakmai koordináció, az
informális és piacpolitikai tájékoztatás, valamint a megnövekedett kereslet elemzése, illetve
az esetleges piaci változásokra való felkészülés. Az idei évre az is nyilvánvalóvá vált, hogy a
fának, mint energetikai nyersanyagnak, a keresletét és árát tekintve is az ezt helyettesítő egyéb
energia árához és keresletéhez kell konvergálnia Bizonyos fafajoknál a választékolást a
fatermék illetve az energia árának alakulásának versenye dönti el. Ezt igazolóan megszűnőben
van néhány klasszikus választék. A Részvénytársaságoknak e keresleti változások között
messzemenőkig alkalmazkodniuk kell piacaik új kihívásaihoz.
A tavalyi év keresleti piacának egyik meghatározó tényezője a megjelent biomassza
erőművek megnövekedett faigényében keresendő, de az igény elsődlegesen a tűzifát, valamint
a választékok átjárhatósága miatt a sarangolt árualapot érintette.
Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy szakbizottsági ülés, vagy egy előadók által színesített
beszámoló, előadás mennyi szervező munkát, és nem utolsó sorban mennyi költséget igényel.
Ezért zárásul megköszönöm mind a helyet biztosító Zrt-k vezérigazgatóinak, mind a tagoknak
önzetlen segítségüket és munkájukat.

Informatikai Szakbizottság
Szakbizottság vezető Dóró Katalin
Az AEE vezetése által a 2010. évre jóváhagyott Informatikai Szakbizottsági programtól a
szakbizottság eltért, mivel az Egységes Erdészeti Irányítási Rendszerrel (EEVR) kapcsolatos
egyeztetések még folyamatban voltak/vannak.
A Szakbizottság első rendezvényét az Országos Erdészeti Egyesület Informatikai
Szakosztályával közösen, Szentendrén rendezte meg 2010. június 18-án, harminc fő
részvételével.
Az állami- és magán erdőgazdálkodás területéről, szakhatóságoktól, az Egyetemről és az
ERTI-től érkezett szakemberek megtekintették a HM Budapesti Erdőgazdaság beruházásában
létesített faapríték tüzelésű hő- és áramszolgáltató központot Szentendrén a katonai szakképző
iskola területén. Meggyesfalvi István az erdőgazdaság főmérnöke elmondta, hogy a 2004-ben
átalakított tüzelőberendezés 300e légköbméter fűtését, továbbá konyha, uszoda fűtését
biztosítja, illetve áramot termel, melyet a Villamos Művek felé értékesítenek. Két kazán, egy
öt és egy négy megawattos teljesítményű tíz éve leállás nélkül üzemel és évente mintegy 28
ezer tonna szén-dioxid kibocsátás megtakarítást eredményez az országnak. A régi faapríték
tüzelésű kazánnal egy olajtüzelésű kazánt is kiváltottak Csobánkán, ami további 4 ezer tonna
szén-dioxid egyenértékű megtakarítást eredményezett. Az üzemeltető Biohő Kft. munkatársai
bemutatták a korszerű számítógép vezérlésű automatizált tüzelőberendezéseket.
Ezt követően Dr. Czimber Kornél, Jagicza Attila és Hóber Balázs előadásait hallgattuk meg a
műholdas helymeghatározás erdei, korlátozott körülmények közötti alkalmazásának
lehetőségeiről és a centiméter, illetve néhány deciméteres mérési pontosság elérésének
feltételeiről. Az előadók rámutattak, hogy az elméleti lehetőségek és a gyakorlati
tapasztalatok rendelkezésre állnak a technológia alkalmazásához, viszont felhívták a
figyelmet arra, milyen szempontokat kell figyelembe venni a különböző készülékek és mérési
technológiák esetében a mérési pontosság növeléséhez fedett terepen. Szükség is van ezekre
az eszközökre, hiszen a mezőgazdasági gyakorlatban elterjedt uniós támogatási kérelmek
igénylésénél és ellenőrzésénél alkalmazott műholdas helymeghatározási technológia az erdőkörnyezetvédelmi intézkedések végrehajtásánál már ma is fontos szerepet kap. A pályázatok
elbírásánál fontos szempont az alkalmazott mérési pontosság, hangzott el több résztvevőtől.
A határ-megállapításoknál az erdészeti- és ingatlan-nyilvántartási állapotok térképezési
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problematikáját fel lehet oldani gazdálkodói oldalon a valóság pontos felmérésével, így a
pontatlan kérelmezés nem eredményezi a támogatási rendszerből történő esetleges kizárást –
szólt a tanács a Zala megyei gyakorlatról.
Az esőzések ellenére megfelelő időjárási körülmények között a pilisszentlászlói erdőben
lehetőség volt több készülék és mérési módszer összehasonlítására valós feladatok
végrehajtása során. Tapasztalatainkat összegezve: a mai korszerű térinformatikai adatgyűjtők
megfelelő szakértelemmel erdei környezetben is alkalmasak az erdészeti mérési feladatok
mérnöki kivitelezésére.
- Az Alföldi Erdőkért Egyesület Informatikai Szakbizottsága második összejövetelét 2010.
november 18-án tartotta meg a NYME Erdővagyongazdálkodási és Vidékfejlesztési
Intézetében.
Témakör: Microsoft informatikai rendszerek alkalmazásának tapasztalatai, lehetőségei az
erdészeti irányításban
Előadók: Dr. Pajer József dékánhelyettes, NYME Erdőmérnöki Kar
Facskó Ferenc adjunktus, NYME Erdőmérnöki Kar, Erdővagyongazdálkodási és
Vidékfejlesztési Intézet
Hirman Antal informatikai ov.,
MEFAG Zrt. Pécs,
Kovács János informatikai ov.,
KEFAG Zrt. Kecskemét,
Tamás Zsolt pénzügyi és számviteli ov., NYÍRERDŐ Zrt. Nyíregyháza,
Marozsán Zoltán microszoft rendszermérnök, Kapability Hungary Kft.
Nyíregyháza
Az üdvözlő, köszöntő szavakat követően Dr. Pajer József dékánhelyettes úr kiemelte, hogy a
kari informatikai oktatás reformját a 2010. év szeptemberétől az ún. alapozó informatikai
oktatás bevezetésével kezdték.
Az informatikai oktatást az elkövetkezőkben, az eddigieknél jobban hozzá kívánják igazítani
az Erdőmérnöki Kar szakirányainak igényeihez.
A szakirányi képzési igényekhez igazított egységes informatikai tudásszintet 0,5-1,0 éves
időtartamú, kötelező informatikai képzéssel látják elérhetőnek.
Facskó Ferenc: Az Erdőmérnöki Kar 1987-ben szerezte be az első MS-DOS operációs
rendszerrel működtetett PC kompatibilis gépeket. Ez a Microsoft termék jogtisztán került
felhasználásra, a gépekkel együtt szállították. A Windows alkalmazása helyett a Linux
irányába nyitottak, mivel az akkori pénzügyi helyzetben az Egyetem a nagy számú gépre nem
tudta megvásárolni a Mikrosoft operációs rendszert. Elterjedtségük okán a Microsoft
"alaptermékekről" (Windows, Office) nem mondtak le. A megoldást a magyar állam és a
Microsoft között létrejött megegyezés alapján a Campus licence jelenti. Jelenleg a hallgatói
labor gépein a Windows XP + Office 2003 fut.
Hirman Antal: A Microsoft termékek és a Baan IV rendszer illeszkedése, szerepe a
MECSEKERDŐ Zrt. vállalatirányításában. Az alaptéma a Baan IV-es rendszer alacsony fokú
Office integrációja okán merül fel. Maga a termék, a Baan IV kitűnő illesztéssel rendelkezik a
különféle operációs rendszerek – Unix, AIX, Solaris, Windows - és az azokon futó adatbázis
kezelők – Informix, DB2, MS SQL, Oracle, Sybase – felé, de az Office-hoz nem. A
felhasználók hatékony munkáját és kényelmét viszont az szolgálja, ha a CRM rendszer
működtetését, a riportok komfortos megjelenítést, tálalását az Office eszközök segítik. A mai
Baan, a 6-os verzió, pontosabban az Infor ERP Ln 6 ezt hatékonyan meg is teszi. A
rendszerkövetés pedig garancia arra, hogy ezt a Microsoft Office mindenkori, aktuális
verzióihoz biztosítják.
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Kovács János által ismertetett előadás, a Microsoft rendszerek alkalmazásának tapasztalatai,
a kontrolling területén betöltött szerepe, témakörben
· Ügyviteli alkalmazás
· Erdészeti szakmai alkalmazás
· Mobil készletkezelő és GPS
területekre vonatkozóan, az alábbi bontásban
· Szerverek:
– Op. rendszer: Windows Server 2000, 2003
– Adatbázis-szerver: MS SQL Server 2000
– Webalkalmazás-szerver: IIS (intranet)
· Kliensek:
– Op. rendszer:Win98, Windows XP, Windows 7
– Microsoft .Net platform
– Microsoft Office család
· Terepi eszközök:
– Op. Rendszer: Windows mobile 5.0
– Adatbázis-szerver: SQL Server CE
– Net keretrendszer
részletesen taglalta a szakmai és informatikai összefüggéseket.
Tamás Zsolt: A Microsoft rendszerek alkalmazásának tapasztalatai, a termékek licencelési
gyakorlata a NYÍRERDŐ Zrt. vállalatirányításában.
- A többi erdőgazdasághoz hasonlóan a Microsoft Office alkalmazásai szolgálják ki az
igényeket a NYÍRERDŐ Zrt-nél is.
- Az EEVR hozhat ebben változást Intranet alapú megoldásaival, a követelmények
teljesülése esetén.
- A dobozos, OEM, Open Licence, Select Licence megoldások közül az átlagos használati
idő és pénzügyi kondíciók alapján az OEM a meghatározó súlyú a Társaságnál.
- A tulajdonos MFB által kezdeményezett Microsoft tárgyalások további megtakarításokat,
és egyszerűbb licencelési gyakorlatot jelenthetnek.
Marozsán Zoltán: Microsoft Office 2010, Microsoft Windows Server 2008 (R2), A
Windows Phone 7, alkalmazási lehetőségei a vállalatirányításban, valamint az informatika
jelene és a jövő tendenciái témakörben az új informatikai megoldások, azok felhasználási
valamint licencelési lehetőségei kerültek ismertetésre (megjegyzés: esetleg egyes jövőbeni
verzióknál már elegendő lesz szóban kiadni a számítógépnek a feladatot, hogy a megoldás
elkészüljön).
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Műszaki Szakbizottság
Szakbizottság vezető Hajnal Imre
A 2010 évben a munkaterv szerint tervezett és végrehajtott Szakbizottsági ülések:
1.
Szakbizottsági ülés
Helye: Gödöllő, SZIE Gépészmérnöki Kar, XXXIV. Agrárműszaki Kutatási és
Fejlesztési Tanácskozás
Időpontja: 2010. február 02.
A 2008. óta 2 évente megrendezésre kerülő Magyar Tudományos Akadémia Agrárműszaki Bizottságának Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása 2010-ben Gödöllőn került
megrendezésre. Az AEE Gépesítési szakbizottságának tagjai az OEE Gépesítési
szakosztályának tagjaival közösen vettek részt a rendezvényen ahol az alábbi
programok voltak:
10.00-12.00

Plenáris ülés

Aula

12.00-13.00

Konzultációs témák, ebéd

Aula

13.00-15.00

E I.

Biomassza felhasználása tüzelési
célokra (termesztés, betakarítás,
előkészítés, felhasználás) és
hajtóanyag előállításra (olaj, alkohol,
termesztés, betakarítás, előkészítés,
felhasználás)

Aula

E II.

Biomassza felhasználása biogáz
előállítására (csak mezőgazdasági
eredetű anyagok-növények és
hulladék esetén), bioenergia
hordozók hasznosítása

Aula

13.00-15.00

15.00-

•
•
•
•

Szakember találkozó

Mezőgazdasági
Eszköz- és
Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum

A konferencián résztvevők hasznos ismereteket szereztek a:
Biomassza termelés optimalizálásáról
Megújuló energiák felhasználásának szerepéről és jelentőségéről
Hazai fejlesztések az energetikai faültetvények gépesítésében
Országos Biomassza Energetikai Centrum szerepe az országos bioenergia felhasználás
fejlesztésében
Résztvevők száma 20fő
2.
Szakbizottsági ülés
Helye:
Pilisi ERDŐSZÖV Zrt területén
Időpontja:
2010. július 01.
Munkavédelem az erdőgazdálkodásban, munkavédelmi eszközök. A közmunkások által
használt kisgépek bemutatója.
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A szakbizottsági ülésen a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatói, valamint gyakorló
munkavédelmi szakemberek tartottak előadást.
Az Andreas Stihl Kft. munkatársai pedig bemutatták az általuk forgalmazott
munkavédelmi eszközöket és az erdészeti közmunka programban az
erdőgazdálkodásban használatos kisgépeiket.
Az elhangzott előadások:
10:00
Tóth Zsolt- AEE Műszaki
Megnyitó
szakbizottságvezető
10:15
Juhász Gábor tanszéki mérnök,
Kockázatelemzés az
NYME Sopron
erdőgazdálkodásban és a
faiparban
10:30
Taba Zsolt
A STIHL eszközök, az új
Andreas STIHL Kft. Budaörs
technológiákon keresztül a
munkavédelem szolgálatában
10:45
Dögei Csaba munkavédelmi
Munkavédelmi tapasztalatok
tanácsadó, NEFAG Zrt.
a NEFAG Zrt-nél
11:00
Horváth Sándor, NYME
Az erdészeti munkaerőpiac
Erdővagyon-gazdálkodási Intézet
helyzete és
Sopron
várható változásai a
vállalkozásoknál
A munkavédelmi szabályok
11:15
Tóth Zsolt, Igazgatási és
ellenőrzési főmérnök, NEFAG betartásának költségvonzata a
Zrt.
fakitermelésben
11:30
Andreas STIHL Kft.
Gép és munkavédelmi
bemutató
12:15
Békési-Fót KFT. DACIADACIA DUSTER bemutató
Renault autószalon
A résztvevők tájékozódtak a erdészeti munkavédelem törvényi kötelezettségeiről, a
munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól . Hasznos ismereteket szereztek a
munkaerőpiac helyzetéről és a munkavédelmi előírások következményeként adódó
költségekről. A Stihl cég képviselői legújabb fejlesztéseket mutattak be a gépcsalád
tagjainak gyakorlati megismertetésével.
Résztvevők létszáma 70 fő
3.

Szakbizottsági ülés

Helyszíne: MÜNCHEN, Új Kereskedelmi Kiállítási Központ INTERFORST kiállítás és
vásár
Időpontja: 2010. július 14-18.
A Szakbizottság tagjai részt vettek a 11. alkalommal megrendezésre kerülő
nemzetközileg is jelentős erdészeti gépkiállítás és vásáron. A kiállítás jelmondata: Erdőés faipar – ma és holnap– a lokálistól a globálisig
A kiállítási témakörök:
•
•
•
•
•
•

Erdőfelújítás, erdőművelés
Erdővédelem
Fakitermelés, kiszállítás
Erdei útépítés és útfenntartás
Faanyag szállító járművek és más szállítójárművek
Rönktéri fafelkészítés
13

Alföldi Erdőkért Egyesület - beszámoló a 2010. évről

•
•
•
•
•
•

Fafeldolozás és fafűtés
Véderdők, üdülőerdők, fa- és tájgondozás, kommunális technika
Számítástechnika, mérés, információfeldolgozás, telekommunikáció
Munkabiztonság, egészségvédelem, elsősegély
Információ, tanácsadás, szakértés, szolgáltatások
Használt gépek

A gép, termék és eszközkiállításon túl nemzetközi kongresszusok kapcsolódtak a
vásárhoz, továbbá a tudományos kutatás eredményei is megjelentek. Hat magyar kiállító
is szerepelt a vásáron termékeivel
Résztvevők száma cca. 12 fő
4.

Szakbizottsági ülés

Helyszíne: Sopron, MKB Aréna és környéke
Időpontja: 2010. szeptember 9-11.
A Szakbizottság meglátogatta a 3. INNOLIGNUM erdészeti és faipari kiállítást. Az idei
évben az alábbi témáknak jutott főszerep a tekintélyes szakmai bemutatókon,
konferenciákon és tréningeken:
− Intelligens technikák a faiparban,
− IV. Országos Erdészeti Gépesítési Konferencia,
− Technológia transzfer tevékenység a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
− a "Fa, mint megújuló energia és nyersanyag" megismertetése szakmai bemutatókon,
konferenciákon és tréningeken
Az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Kiállítás és Vásár ingyenes programsorozat
lelkét képezte maga a szakvásár, amelyen
több mint 120 kiállító fogadta az
érdeklődőket nyolcezer négyzetméteren. A standokon a fa legkülönbözőbb alakjaiban,
felhasználási formáiban vagy az őt megmunkáló gépekben, szerszámokban jelent meg.
Az erdőgazdaságok mindegyike jelen volt a kiállításon egy közös standon.
Résztvevők száma : 28 fő
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Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság
Szakbizottság vezető Koczka Zoltán
A Szakbizottság 2010. évi programtervét Szabó Tibor szakbizottság vezető állította
össze, és kezdte is meg a munkát. Sajnos év közbeni munkaviszonyának megszűnése
miatt a tervezett éves programot nem tudta befejezni. Távozása után a KEFAG Zrt.
engem bízott meg a szakbizottság további vezetésével.
A 2010. évi program három ülést tervezett, melyből kettő valósult meg. Az utolsó
novemberre tervezett kecskeméti program azért maradt el, mert ugyan azon meghívotti
körnek az ősz folyamán itt kecskeméten is több szakmai rendezvény (OEE
Vízgazdálkodási Szakosztály kihelyezett ülése) halmozódott össze és az évvége közeli
felhalmozódott céges munkák miatt is kicsit féltem ezen utolsó tervezett program
sikertelenségtől.
A két megrendezett ülés az alábbi volt:
1.

Erdővédelmi előrejelzések, erdővédelmi kutatások, igények és lehetőségek a
kutatás és a gyakorlat együttműködésében, terepi bemutató.
Előadó: Dr. Csóka György osztályvezető
Helyszín: ERTI Erdővédelmi Osztály Mátrafüred
Időpont: 2010. május. 6.

A programon résztvevők száma: 35 fő
2.
Az alföldi erdőgazdálkodás és a természetességi kategóriák
Alföldi Erdőkért Egyesület nyilvános fóruma
Előadók: NYME, VM, KNPI,
Helyszín: Kecskemét KNPI Természet Háza
Időpont: 2010. szeptember 24.
Előadások
1. Előadás: Dr. Bartha Dénes: A természetesség az új Evt.-ben
Az előadásban átfogó képet kaptott a népes és aktív hallgatóság a természetességi
kategóriák magyarországi történetéről, annak tudományos alapjairól, az
alkalmazhatóság gyakorlati hasznáról, lehetőségeiről, az esetleges továbbfejlesztés
irányairól.
2. Előadás: Czirok István: A hatósági munka a 2009. évi XXXVII. törvény 7. §-a
alapján
A VM képviseletében az előadó a természetesség törvényben előírt erdőgazdálkodói
kötelezettségeket részletezte, elemezte. A tv.-i definíciók megfogalmazásakor Bartha
professzorék anyagából indultak ki a jogalkotók. Azért nincs országos és táj szintű
értékelés, mert jelenleg még a természetesség megállapítása zajlik. 2011. jan. 1-től
kezdve kezdődhetnek a kiértékelések.
3. Előadás: Dr. Frank Norbert: A 2009. évi erdőtörvény várható hatásai az alföldi
erdőművelésre és erdővédelemre
Az előadó az új törvény erdőgazdálkodásra gyakorolt hatásaira, annak hiányosságaira
hívta fel a figyelmet. Mint pl.:
- Várható következmények, amiket az új Evt. vsz. nem tud majd kezelni:
- idegenhonos, és intenzíven terjedő fás és lányszárúak térnyerése
- erdősítések pajorkárosításának növekedése
- egyéb károsítók megjelenése
15
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- vadkár mértéke, ami nem teszi lehetővé a természetes megújulást
- Alkalmas-e a SZNY folyamatos erdőborításra? És ez mit jelent „matematikailag” (5. §
(13)?
- Ki készíti el az átalakítási, szálalási, erdőfelújítási terveket?
A rendezvényen 56 fő vett részt!
Az előadásokat élénk kérdésfeltevés és vita követte. A rendezvény állófogadását a
KEFAG Zrt. biztosította.
Úgy gondolom, hogy a két rendezvény igen magas színvonala biztosította a
Szakbizottság előző vezetése által kitűzött célt.
8

Az egyesület gazdálkodása 2010-ben

A 2010. évet pénzügyileg eredménnyel zártuk. A vagyonváltozás pozitív, követeléseink
értéke csökkent. Kifizetetlen számlánk nincs.

Összes vagyonváltozás alakulás 2010-ben
2010.01.01.-én 2010.12.31.-én
1 212 411 Ft
1 487 448 Ft

A vagyon értéke

Változás (%)
123 %

Követelések

335 800 Ft

26 200 Ft

8%

Folyószámla

799 741 Ft

1 452 263 Ft

182 %

76 870 Ft

8 985 Ft

12 %

-63 670 Ft

275 037 Ft

Pénzpiaci alap
Pénztár
Tárgyi eszköz értéke

Változás

532 %
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2010. évi bevételek
Terv
2010. évi bevételek
Tagdíjak
Központi költségvetési szervtől (FVM)
Elkülönített állami pénzalaptól (NCA)
Kapott bankkamat
Szolgáltatás árbevétele
Bevételek összesen:

Tény

1 800 000 Ft
611 000 Ft
230 000 Ft
18 000 Ft
385 800 Ft
3 044 800 Ft

1 900 000 Ft
400 000 Ft
200 000 Ft
44 026 Ft
366 800 Ft
2 910 826 Ft

Teljesítés a tervhez
képest (%)
106 %
71 %
245 %
95 %
96 %

2010. évi költségek
Terv
Anyag jellegű kiadások
Személyi jellegű kiadások (költségtérítés):
Titkári szolgáltatás
Postaköltség
Irodaszer
Nyomtatványok
Fenntartás, javítási ktg.
Egyéb igénybevett szolgáltatás
Ügyvédi, közjegyzői díj
Egyéb ktg.
Emlékérem
Reprezentációs ktg.
Bankköltség
Egyéb költségek összesen:
Kiadások összesen:
Bevételek és kiadások egyenlege

Tény

0
540 000 Ft
1 080 000 Ft
40 000 Ft
42 000 Ft
4 000 Ft
36 000 Ft
50 000 Ft
65 000 Ft
827 000 Ft
332 000 Ft
10 800 Ft
18 000 Ft
2 504 800 Ft
3 044 800Ft

0 Ft
540 000 Ft
1 080 000 Ft
40 985 Ft
59 865 Ft
0 Ft
37 500 Ft
113 250 Ft
0 Ft
188 874 Ft
262 000 Ft
0 Ft
10 090 Ft
1 792 564 Ft
2 332 564 Ft

0 Ft

578 262 Ft

Teljesítés a tervhez
képest (%)
100 %
100 %
102 %
143 %
104 %
227 %
23 %
79 %
56 %
50 %
77 %

Követelések és kötelezettségek
Követelések
Kötelezettségek
Egyenleg

2010.01.01.-én
2010.12.31.-én
335 800 Ft
26 200 Ft
0 Ft
0 Ft
335 800 Ft
26 200 Ft

8%

Pénzkészlet
Bank
Pénztár
Összesen

2010.01.01.-én
2010.12.31.-én
799 741 Ft
1 452 263 Ft
76 870 Ft
8 985 Ft
876 611 Ft
1 461 248 Ft

182 %
12 %
167 %

8%

Kintlévőségek (2010.12.31.):
Nyugat-magyarországi Egyetem: 26 200,- Ft (kutatói napon átadott emlékéremről szóló
számla)
Kecskemét, 2011május 31.

elnök
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