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Jegyzőkönyv
az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségi-, Szakbizottság-vezetői, Számvizsgáló Bizottsági
üléséről

Helyszín:

Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium,
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.

2011. május 10. (kedd) 10.00 óra
Időpont:
Jelen vannak: jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/

Az ülés napirendi pontjai:
1. Személyi kérdések:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Titkárral kapcsolatos;
- Informatikai SzB vezető választás;
- Számvizsgáló Bizottság elnök mandátumának
meghosszabbítása /Dr. Ódor József/;
Egyesületi beszámoló a 2010. évi tevékenységről;
A 2010 évi mérlegbeszámoló tárgyalása;
Számvizsgáló Bizottsági Jelentés;
A 2010 évi Közhasznúsági Jelentés tárgyalása;
2011-évi szakmai programok és a 2011 évi Költségvetés megtárgyalása;
Egyéb.
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ANDRÉSINÉ DR. AMBRUS ILDIKÓ: Mint házigazda köszöntötte a megjelenteket a Bedő Albert
Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégiumban.
Igazgató Asszony tájékoztatta a kibővített Elnökségi ülés résztvevőit, hogy jelentős szervezeti
átalakuláson ment Intézményük keresztül. Az Erdőőri Szakiskola 1883-as alapítása óta
folyamatosan az erdészeti oktatás szolgálatában áll. Mai nevén a Bedő Albert Erdészeti
Szakiskola a legősibb erdészeti oktatás céljait szolgáló intézmény hazánkban. Az iskola, mely
számos kimagasló eredményt ér el évről-évre, mind a sport, mind a szakmai versenyeken,
mind más területeken, 2011. április 1-el a Kisteleki Szociális Otthonhoz lett csatolva, ami a
33 fős technikai személyzet munkáltatói jogviszonyát is érintette. Az iskola rendkívüli
körülményeit az is jellemzi, hogy hétfő délutántól kezdődik a tanítás anyagi okok miatt. A
2011. évi tagdíj befizetésére anyagi fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre.
SÓDAR PÁL: Köszöntötte a megjelenteket, köszönetét fejezte ki, hogy helyet és lehetősséget
kaptunk az összevont elnökségi ülés megtartására. Elnök Úr megállapította, hogy az elnökség
tagjai jelen vannak, az elnökség határozatképes. A tagok, meghívottak, időben megkapták az
ülés napirendjét tartalmazó meghívót és a mellékleteket.
Elnök Úr tájékoztatta a jelenlévőket Szulcsán Gábor állapotáról. Sajnálatát fejezte ki, hogy
személyében a titkári teendők ellátása a közeljövőben nincs reális esély.
A jegyzőkönyv vezetésére Lipák Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésre Andrésiné Dr. Ambrus
Ildikót, illetőleg Koczka Zoltánt kérte fel.
2011/1. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség levezető elnöknek Sódar Pált,
jegyzőkönyvvezetőnek Lipák Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Andrésiné Dr. Ambrus
Ildikót, illetőleg Koczka Zoltánt választotta.
DR. ÓDOR JÓZSEF: Az Ülés Napirendi Pontjaival kapcsolatban kérte, hogy a 3. illetve 4.
pontot cseréljük fel, mivel időrendileg ez a megfelelő sorrend, azaz a Számvizsgáló Bizottsági
Jelentés megelőzi a 2010 évi mérlegbeszámoló tárgyalását.
2011/2. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett
napirendet a javasolt változtatással egyhangúan elfogadta.
Elnök úr a résztvevőkkel folytatott rövid egyeztetés után bejelentette, hogy a következő
közgyűlését az Egyesület 2011.05.24-én Tőserdőben a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és
Faipari Zrt. Tős kastélyban tervezi megtartani.
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1. Személyi kérdések
SÓDAR PÁL: Tekintettel arra, hogy a titkár személyében változás áll be, valamint az elnöki
mandátum 2012. január 27-én fog lejárni, a folyamatosság szem előtt tartása érdekében,
amennyiben ezzel az Elnökség, majd pedig a Közgyűlés is egyetért, a mandátumának
meghosszabbítását technikai okokból 2013. április 14-ig vállalja.
2011/3. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség a Közgyűlésnek javasolta Sódar
Pál elnöki mandátumának meghosszabbítását 2013.április 14-ig.

SÓDAR PÁL: A titkár személyében történő változást már a bevezetőben említette. Lipák
Lászlót, a KEFAG Zrt. dolgozóját, mindamellett, hogy a jelenlévők jól ismerik, alkalmasnak
látja a feladat ellátására, és javasolja az Elnökség számára, hogy a Közgyűlés felé a titkári
teendők ellátására a jelöltet támogassa.
2011/4. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség a Közgyűlésnek Lipák Lászlót
javasolta a titkári tisztség 2013.április 14-ig történő betöltésre.
SÓDAR PÁL: Informatikai Szakbizottság vezetőjének a NYÍRERDŐ Zrt. dolgozóját javasolja.
Kitért arra, hogy a Tagok egyenlő arányban viselnek tisztséget az Egyesületben, valamint a
NYÍRERDŐ Zrt. vezetése Tóth Rafaelt jelölte ki a feladatra, így javasolta az Elnökség felé a
Szakbizottság vezetői tisztségére.
2011/5. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség Tóth Rafael Urat egyhangúan
megválasztotta az Informatikai Szakbizottság vezetői tisztségre.
SÓDAR PÁL: Dr. Ódor József Számvizsgáló Bizottság elnöki mandátumának
meghosszabbítása tárgyában kérdezte a jelöltet, hogy vállalná-e a hosszabbítást, aki azt
elfogadta. A jelen lévők valamennyien támogatták a javaslatot.
2011/6. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség a Közgyűlésnek Dr. Ódor
Józsefet javasolta a Számvizsgáló Bizottság elnöki tisztségének 2013.április 14-ig történő
betöltésre.

2. Egyesületi beszámoló a 2010. évi tevékenységről;
Elnök úr ismertette a 2010. évi egyesületi beszámolót. Kiemelte az alföldi erdőgazdálkodás és
a természetességi kategóriák című Fórumot, ami sikeresen ábrázolta a tagszervezeteket és
egyéb gazdálkodókat érintő törvényi változásokból eredő nehézségeket, de egyidejűleg
érdemi útmutatást adott annak értelmezésében.
Külön kitért az ERDŐ és a VÍZ kapcsolata a Duna-Tisza közi hátságon című konferenciára. A
Trv. időközbeni módosítása a 2010.évi XC jelű törvénnyel,melynek alapján a Társulatok
működését megalapozó társulati hozzájárulás eltörlésre került átírta az elhangzottakat. Így
2011.január 01-től a föld tulajdonosok, ill. a bérlők, állami vagyon kezelők mentesülnek a
befizetés alól.
Több Erdőgazdaságnál, így tagszervezeteinknél is jelentős személyi változások voltak, ami
kihatott a Szakbizottságok vezetőinek személyére is. Mára a munkarend felállt, a
folyamatosság biztosított, az újonnan kinevezett vezérigazgatók támogatják az Egyesület
működését, amit a KAEG Zrt. 2011. január 1-i rendes taggá történő visszalépése is jól
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bizonyít. A KEFAG Zrt. továbbra is térítés nélkül biztosítja az egyesület székhelyén az irodát,
valamint a könyvelést, amit ezúton is megköszönt.
Értékelte az Egyesület 2010. évi gazdálkodását. Az elnyert pályázatoknak, valamint az 578
000 Ft bevétel-kiadás egyenlegnek, illetőleg a vagyonváltozás pozitív előjelének
köszönhetően az Egyesület hosszú távú működtetése biztosítottnak látszik.
KOCZKA ZOLTÁN: AZ Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság vezetője elmondta,
év közben vette át a Szakbizottság vezetését. Kiemelkedőnek ítéli a megvalósított
programokat. A helyszín kiválasztása tudatos, a KNPI-al kialakult jó kapcsolat ezáltal is
tovább mélyült. A természetességi kategóriákba sorolás témájában rendezett Fórum érdemileg
még nem zárult le, az egyeztetések folynak, a módosítási javaslatok nem zárultak le. A 2011.
évre tervezett 2 fő program várhatóan még 1 rendezvénnyel bővülhet.
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A Kereskedelmi Szakbizottság tevékenységéről készített beszámolóját
azzal egészített ki, hogy 11 éve vezeti a Szakbizottságot. A Győriek részvétele változatlan a
programok szervezése, lebonyolítása, illetőleg az azon történő megjelenés terén. Az éves 3-4
találkozó kívánatos, valamennyit a piacokon történő változások generálják. A szakbizottsági
munka egyéb rendezvényeken, mint az Országos Erdészeti Egyesület Kereskedelmi
Szakosztálya, valamint az évente két alkalommal megrendezett FAGOSZ összejövetelen is
zajlik. Külön kiemelte az EGERERDŐ Zrt. tevékenységét, akik a programokon rendszeresen
részt vesznek, valamint több esetben a helyszínt is biztosítják, amit ezúton is köszön. 2010 év
eleje még a válság jegyeit hordozta magán, a tüzifa, biomassza értékesítés vitte tovább a
cégeket. Áprilisban a NEFAG Zrt. szervezésében megrendezett Szakbizottság ülésen az árvíz
és a belvíz játszotta a főszerepet. Az augusztusi ülés, melyet a KEFAG Zrt. szervezett, a piaci
helyzetelemzés jellemezte, mint fő téma. A legutolsó ülésen, melyet az Egererdő, és a
Nyírerdő Zrt. szervezett az AS Kazincbarcikai Üzemében kezdődött. Az egyik
legtartalmasabb Szakbizottság ülésnek tekinthettük. Az Erőmű vezetőivel folytatott
üzembejárás, valamint a széleskörű tájékoztatás kimagasló jelentőségű volt. A folytatásban
Szalacsi Árpád vezérigazgató Úr is megtisztelt bennünket. támogatásáról biztosította a
Szakbizottságot. A fő téma a Vásárosnaményi Üzem bezárása, annak bejelentése volt. 2011.
év is számos változást hozott. A kis erőművek (Tiszapalkonya, Szakoly) bezárása új piaci
helyzetet teremtett a régióban. A jogi-politikai helyzet változását az erőművek nem tolerálták.
Köszönetét fejezte ki az Erdőgazdaságok vezetői felé, hogy a Szakbizottság működését
messzemenőkig támogatják.
HAJNAL IMRE: A Műszaki Szakbizottság tevékenységéről készített beszámolóját azzal
egészítette ki, hogy Prof. Dr. Horváth Béla a munkát nagyban segítette 2010-ben. kiemelte az
ERDŐSZÖV szervezésében megrendezett összejövetelt, mind tartalmilag, mind a résztvevők
számában. 2011. év az energia/energetika éve lesz a Szakbizottságon belül.
TÓTH RAFAEL: Az Informatikai Szakbizottság újonnan kijelölt vezetője rövid bemutatkozás
után elmondta, hogy számít az Egyesület vezetésének, valamint a Tagszervezetek segítségére
a jövőben, hogy a 2011. évben is a szokott színvonalú rendezvényeket tudják lebonyolítani.
HALÁPI NÁNDOR: Az érdemi munka a Szakbizottságokban folyik. A külső felek komoly
számban vettek részt a rendezvényeken, a programok ez alapján érdeklődésre alkalmasnak
minősültek.
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ANDRÉSINÉ DR. AMBRUS ILDIKÓ: Az iskola is részt venne több rendezvényen, de sajnos az
Ásotthalmi iskola részéről a távoli helyszínekre keretet a költségvetés nem biztosít.
DR. ÓDOR JÓZSEF: Gratulált a Szakbizottságok vezetőinek. Az Alföldi Erdőkért Egyesület a
cél szerinti juttatásokra helyezte a hangsúlyt, mint a korábbi időszakban is, e nélkül a
kutatásban elért eredmények nem jutnának el a gyakorlati alkalmazáshoz olyan formában,
ahogyan ez jelenleg zajlik. Egy szakmai űr keletkezne a kutatás és a gyakorlati megvalósulás
között.
SÓDAR PÁL: Nyíltabbá, nyitottabbá kell tenni az egyesületi munkát, ez a 2011. év egyik
kiemelt feladata. Erre jó alapot szolgáltat „Az Erdők Nemzetközi Éve” programsorozat.
Elnök úr megkérdezte a jelenlévőket, hogy a 2010. évi Beszámolóval kapcsolatban
észrevételük, kiegészíteni valójuk van-e. Miután nem volt, szavazásra bocsátotta a
beszámolót.
2011/7. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség az Alföldi Erdőkért Egyesület
2010.évi tevékenységéről készített beszámolót egyhangúan elfogadta, azt a Közgyűlés felé
történő előterjesztésre javasolta.

3. Számvizsgáló Bizottsági jelentés:
DR. ÓDOR JÓZSEF: A Számvizsgáló Bizottság Ülése nyíltan zajlana, amivel a jelenlévők
egyetértettek. A Számvizsgáló Bizottság a 2010. évet lezáró Mérlegbeszámolót, a
Közhasznúsági Jelentést és a kapcsolódó dokumentumokat vizsgálták át. A vizsgálat az
alábbiakra terjedt ki:
Bankszámlakivonatok
meglétének
ellenőrzése,
sorszám
folytonosságának ellenőrzése
Banki tételek lekönyvelése (szúrópróba szerűen)
Bejövő számlák vizsgálata
Nagy összegű kifizetések tételes ellenőrzése
Kis összegű kifizetések könyvelésének ellenőrzése (szúrópróbaszerűen)
Kimenő számlák ellenőrzése
Naplófőkönyv vizsgálata
A 2010. évet lezáró Mérlegbeszámoló vizsgálata
A Közhasznúsági Jelentés vizsgálata.
A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület könyvelését a számviteli törvény előírásainak
megfelelőnek találta. A Közhasznúsági Jelentésben foglaltak és a könyvelési adatok közötti
eltérést nem állapítottak meg.

4. A 2010. évi mérlegbeszámoló tárgyalása;
SÓDAR PÁL: Az Egyesület a 2010. évre elfogadott költségvetése alapján végezte a munkáját.
Az FVM-től pályázati úton elnyerünk 400 eFt-ot. működési költségekre, a Nemzeti Civil
Alapnál pályázati úton elnyertünk 200 eFt-os működési költségtámogatást. A kiadási oldalon
a költségtakarékos működésünkhöz nagymértékben hozzájárult a KEFAG Zrt. nagylelkű
felajánlása, mely alapján nem kellett az irodabérletért fizetnünk illetve, hogy a KEFAG Zrt.
átvállalta az Egyesület könyvelési költségeit.
ÓDOR JÓZSEF: A Számvizsgáló Bizottság az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
Közhasznúsági Jelentését, valamint a 2010. üzleti évét lezáró Mérlegbeszámolóját 1487 eFt
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mérleg főösszeggel és 578 eFt tárgyévi eredménnyel az Egyesület Közgyűlése felé
elfogadásra javasolta. /Számvizsgáló Bizottsági ülés jegyzőkönyve mellékletben/.
2011/8. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség a 2010.évi mérlegbeszámolót,
eredmény kimutatást egyhangúan elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő előterjesztésre
javasolta.

5. A 2010 évi közhasznúsági jelentés tárgyalása;
SÓDAR PÁL: Ismertette a 2010. évi közhasznúsági jelentés tervezetét. A 2010. évi
közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban, a továbbiakban hozzászólás nem érkezett.
2011/9. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség a 2010.évi közhasznúsági
jelentésést egyhangúlag elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolta.

6. 2011-évi szakmai programok és a 2011 évi költségvetés
tárgyalása
A szakbizottsági munkatervek az éves programtervbe beépítésre kerültek, azok év közben
még bővülhetnek. A programtervek a részletes megbeszélés után az alábbiak szerint
alakultak:
2011 évi Egyesületi Programterv
1. Csontos István Koronglövő Emlékverseny megrendezése
Helyszín: NEFAG Zrt. – Mikebudai lőtér
Időpont: 2011. május 6.
2.

Fórum – „Az Erdők Nemzetközi Éve 2011”
Megbeszélés, egyeztetés alatt

3. Alföldi Erdőkért Egyesület - Kutatói Nap 2011
Helyszín: Nyugat Magyarországi Egyetem
Időpont: 2011. november
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”
Téma: a középfokú erdészképzés távlati jövőképének helyreállítása, mivel
kiemelt szerepet játszik az alföldi erdészeti szakember képzés terén a két
intézmény.
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6. Szakbizottsági munkatervek
- Az AEE Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság - 2011. évi Programterve:
- Az AEE Informatikai Szakbizottság – 2011. évi Programterve:
- Az AEE Kereskedelmi Szakbizottság - 2011. évi Programterve:
- Az AEE Műszaki Szakbizottság – 2011. évi Programterve:
SÓDAR PÁL: Ismertette a 2010. évi Költségvetés tervezetét. Mivel jelen pillanatban pályázati
forrás nem áll kiírás alatt, ezért a Költségvetésben nem szerepel. Ennek ismeretében ~400 e Ft
negatív eredménnyel lett tervezve. Egyéb észrevétel a Költségvetéssel kapcsolatban nem volt.
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ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
Tel/fax:+ (36) 76 321 048
Tel.: 30/626 20 39
honlap: www.aee.hu; e-mail: aeetitkar@freemail.hu
Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk..60.148/1998/3.
Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686
Alföldi Erdőkért Egyesület 2011. évi költségvetési terve
2011-es
költségvetés terv
saját forrás

2011

2011-es
költségvetés terv
összesen

Bevételek
Tagdíjak

Gazdálkodó szervezetek

Költségvetési intézmények

Kisvállalkozások

DALERD Zrt.

300,000 Ft

KEFAG Zrt

300,000 Ft

NEFAG Zrt.

300,000 Ft

NYÍRERDŐ ZRT.

300,000 Ft

KAEG Zrt.

300,000 Ft

NYME

100,000 Ft

Kiss F. Alapítvány

100,000 Ft

Bedő A. SzI

100,000 Ft

ERTI

100,000 Ft

POPLAR Kft.

50,000 Ft

TILIA Kft.

50,000 Ft

2,000,000 Ft

Tagdíjak összesen
Pénzügyi műveletek bevételei

banki kamat

Kutatói Nap 2011

közvetített szolg.

30,000 Ft
100,000 Ft

Egyéb bevételek összesen

130,000 Ft

Pályázat
NCA (2011-ben nem nyertünk a pályázaton)

működési ktg

0 Ft

FVM (kiírása még nem történt meg)

működési ktg

0 Ft

Pályázati bevételek

0 Ft

Bevételek összesen

2,130,000 Ft 2,130,000 Ft

Kiadások
-1,652,300 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Titkár /Szulcsán Gábor 1-3 hó, 3 X 90000 Ft/

-270,000 Ft

Titkár /Lipák László: 4-5. hó költségtérítés 2 X50000 Ft/,
6-12. hó megbízási szerződés 7 X 70000 Ft+ járulékai 7 X18900 Ft

-722,300 Ft

Elnök /Sódar Pál: költségtérítés 12 X 55000 Ft/hó/

-660,000 Ft

Postaköltség

-40,000 Ft

Irodaszerek, nyomtatványok

-60,000 Ft

-1,652,300 Ft

-160,000 Ft

Server szolgáltatás, webfejlesztés (www.aee.hu)

-20,000 Ft

Egyéb Ktg.

-20,000 Ft

Bankköltség

-250,000 Ft

AEE Kutatói Nap
szerkesztés,
nyomdaköltség

AEE Kutatói Nap 2010-es kiadvány

-275,000 Ft
-35,000 Ft

Reprezentációs ktg.

Kiadások összesen

-860,000 Ft

-2,512,300 Ft -2,512,300 Ft

Eredmény:

-382,300 Ft
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ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
Tel/fax:+ (36) 76 321 048
Tel.: 30/626 20 39
honlap: www.aee.hu; e-mail: aeetitkar@freemail.hu
Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk..60.148/1998/3.
Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686
2011/10. sz. Elnökségi határozat (2011.05.10.): Az Elnökség a 2011.évi Egyesületi és
Programtervet, valamint a 2011. évi Költségvetési tervet a Közgyűlés felé történő
előterjesztésre javasolta.

7. Egyéb
HAJNAL IMRE: A Csontos István Emlékverseny rendben lezajlott, azon 63 fő, 9 csapat vett
részt. A résztvevők száma az előző évihez képest emelkedett, ami az egyéni indulók nagy
számával volt indokolható.
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A korábbi években megkezdett Oktatási segédlet a 3. fejezetnél jár. Ha
sikerül a lektorálás, úgy 2011-ben kiadásra kerülhet.
SÓDAR PÁL: Dóró Katalin, az Informatikai Szakbizottság korábbi vezetője lelkiismeretesen,
óriási lendülettel és tettrekészséggel vezette a bizottsági munkát, annak mozgató rugója volt.
Elnökúr ezúton köszönte meg eddigi munkáját.
DÓRÓ KATALIN: 16 évvel ezelőtt Kovács Gábor jelölte ki a feladatra. A közösség vitte előre a
szakbizottsági munkát. Ezúton is köszöni a kollégáktól kapott segítséget, sok sikert kívánt
Tóth Rafaelnek.
Egyéb témakörben hozzászólás nem érkezett
Elnök Úr az ülést bezárta.

Ásotthalom, 2011. május 10.
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