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Jegyzőkönyv
az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségi-, Szakbizottság-vezetői, Számvizsgáló Bizottsági üléséről
Helyszín:
Időpont:
Jelen vannak:

NEFAG Zrt. Pusztavacsi Vadászháza
2011. október 18. (kedd) 10.00 óra
jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/ 7 fő

Az ülés napirendi pontjai:
1. Dégi Zoltán vezérigazgató köszönti a résztvevőket;
2. Egyesületi beszámoló a 2011. évi tevékenységről;
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete;
4. A Szakbizottság Vezetők tájékoztatása a 2011. évi programokról /megvalósult, még tervezett/;
5. Tájékoztató a 2011. évi Kutatói Napról;
6. Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozás, a javaslatok alapján döntés a jelöltekről;
7. Egyéb.
1. NAPIRENDI PONT:
DÉGI ZOLTÁN: Mint házigazda köszöntötte a megjelenteket a NEFAG Zrt. Pusztavacsi Vadászházában.
Vezérigazgató Úr tájékoztatta a kibővített Elnökségi ülés résztvevőit a NEFAG Zrt. pillanatnyi gazdasági
helyzetéről. Mind a Zrt.-k, mind portfólió szinten várhatóan eredményes évet zárnak az Erdőgazdaságok. A
tervhez képest mért magasabb eredmény a válság miatti óvatosabb tervek készítése miatt állt elő, azonban nem
várt pozitív hatás az év eleji áremelkedések, és az év második felében jelentkező tartósan magas
devizaárfolyam. A Tisza árterén a 2010-es évben pusztító árvizek 100 Millió Ft-os nagyságrendű kárainak
felszámolásához szükséges források biztosításában a 2011. évi eredmény jelentős szerepet játszik, így
vélhetően még az idén befejeződhetnek 270 ha-on a pótlások, újraerdősítések. Pozitívan értékelte az MFB
szinten koordinált energia beszerzési tendereket, melyekkel jelentős megtakarításokat sikerült elérni. 2011.
évben a faipari kapacitásaikat jelentősen kívánták optimalizálni.
SÓDAR PÁL: Köszöntötte a megjelenteket, köszönetét fejezte ki, hogy Pusztavacson helyet és lehetősséget
kaptunk az összevont elnökségi ülés megtartására. Elnök Úr megállapította, hogy az elnökség határozatképes. A
tagok, meghívottak, időben megkapták az ülés napirendjét tartalmazó meghívót és a mellékleteket.
A jegyzőkönyv vezetésére Lipák Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésre Koczka Zoltánt, illetőleg Hajnal Imrét kérte
fel.
2011/11. sz. Elnökségi határozat (2011.10.18.): Az Elnökség levezető elnöknek Sódar Pált,
jegyzőkönyvvezetőnek Lipák Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajnal Imre, illetőleg Koczka Zoltán
Szakbizottság vezetőket választotta.
2011/12. sz. Elnökségi határozat (2011.10.18.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett napirendet
egyhangúlag elfogadta.
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2. NAPIRENDI PONT /Egyesületi beszámoló a 2011. évi tevékenységről/:
SÓDAR PÁL: Május 10-én tartotta az Egyesületünk a legutóbbi Elnökségi Ülését, melyen elsősorban személyi
kérdések voltak napirenden.
A Közgyűlés elé beterjesztésre került a 2011. évi Program, melyen több kiemelt téma is helyet kapott. Ezek közül
kimagaslik a Természettel az emberért – Az alföldfásítás jelentősége, kérdőjelei- címmel megrendezésre
került Fórum, melyen mintegy 70 fő vett részt. Az apropót az új Erdőtörvény által generált kikötések hozták
magukkal, miszerint a védett természeti területek vonatkozásában hozott engedmény alapján ott, ahol az
erdőfelújítás az őshonos fafajokkal nem végezhető el, azokon a területeken az erdőgazdálkodó egy hatósági
eljárás keretében mentesülhet a felújítási kötelezettség alól. Úgy éreztük, hogy ezzel az elődeink alföld-fásítási
munkájáról formálunk véleményt. Félő, hogy a zömmel feketefenyő állományok helyét gyepek, egyéb pusztai
vegetációk válthatják fel. Célunk az volt, hogy többféle megvilágítást kapjon ez a munka - az erdőtelepítés-,
milyen vélhető szakmai hibák fedezhetők fel az érdekelt felek részéről, de lényeges az is, hogy milyen
jelentőséggel bír az a hatalmas munka, amit elődeink elvégeztek. Levezető elnöknek Dr. Bondor Antal professor
emeritust kértük fel. Az előadók, és az előadás címek a következők voltak:
− Font Sándor Országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának elnöke - Nyitó előadás
− Szabó Tibor József a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának igazgatója –
Erdőtelepítések a Dél-Alföldön
− Dr Gőbölös Antal ÁESZ volt Kecskeméti igazgatója – Tájökológiai, tájtörténeti vonatkozások a DunaTisza közén
− Dobrosi Dénes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Erdészeti osztályvezetője - Az alföldi erdők
ökológiai jelentősége: Az Alföld erdősültségében, s az erdők állapotában jelentős változások történtek az
elmúlt évszázadokban. Az örökké változó társadalmi elvárások és az éppen aktuális gazdasági környezet
adta lehetőségek együttese lett a természeti környezet formálásának a mozgatórugója. Napjainkban egyre
erősödő közösségi igény, hogy a természetes élőhelyek állapota és a táj arculata ne romoljon tovább. Nem
kérdés, hogy a természetközeli alföldi erdők számos esetben pótolhatatlan élettereket biztosítanak a
természetes élővilág számára. Bizonyos erdőtársulások kiemelt ökológiai jelentőséggel bírnak. Mindeközben
az sem ismeretlen számunkra, hogy egyes termőhelyeken az erdőtelepítéseknek akár negatív természeti
hatásai is lehetnek. Jogosan felmerülő kérdés tehát, hogy a termőhelyi lehetőségek és a természetvédelmi
szempontok összevetése alapján hol, milyen mennyiségben és mely minőségben van szükség az alföldi
erdőkre?
− Bíró Marianna PhD - Molnár Zsolt PhD - Kröel-Dulay György PhD Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
és Botanikai Kutatóintézet - A kiskunsági erdők és faültetvények kérdése a tájtörténész botanikus
szemével. Tájhasználat, tájkép és növényzet a 18. században, erdők kiterjedése, erdőtípusok 200 évvel
ezelőtt. Homokmozgások és homokviharok a 19. század elején, homokfásítás szükségessége. A 18. század
növényzeti térképének rekonstrukciója (MTA ÖBKI) segítségével összehasonlítjuk a mai tájat a 230 évvel
ezelőttivel. Mennyi és milyen típusú erdő van jelenleg a hátságon (a Kiskunsági homokvidék tájökológiai
térképe és a MÉTA adatbázis szerint), mennyi volt 230 évvel ezelőtt? A 18-19. századhoz képest jelenleg új
helyzetben vagyunk: megváltozott abiotikus háttér, megváltozott a természetes növénytakaró, a társadalmi
és a gazdasági körülmények és elvárások is mások. Milyen folyamatok zajlanak jelenleg? Gyepzáródás,
cserjésedés, spontán erdősülés, inváziós fajok terjedése, talajvízszint süllyedés. Hatásukra a természetes
növénytakaró átalakulását, a biodiverzitás csökkenését tapasztalhatjuk. Az MTA ÖBKI kutatási eredményei:
fajgazdagság a természetes életközösségekben és az ültetetett erdőkben, az inváziós fajok terjedése,
mekkora ezek borítása a különböző élőhelyeken, mitől függ a faültetvények diverzitása? Beerdősülés és
erdősítések a természetközeli és az agrártájban 1985-1998 és 1998-2008 közötti időszakokban.
− Szelei Piroska tüdőgyógyász, allergológus, Szegedi Orvostudományi Egyetem mentora, KEFAG Zrt.
üzemorvosa – Az erdők szerepe az egészségmegőrzésben
− Dr Borovics Attila az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója –Erdők a határon A határt az alábbiak
szerint értve: A klímaváltozás várhatóan először azokban az erdőkben jár érzékelhető mértékű hatásokkal,
ahol már most is az elterjedésének a "határán" van egy-egy fafaj. A Homokság ilyen, szárazsági határt
jelent, amely alapján egy sor következtetést lehet már most is levonni. Definiálásra kerül az erdők ökológiai,
esetleg az erdőgazdálkodás gazdaságossági határai. Ennek alapján vizsgálhatjuk a határtermőhelyek
jelenlegi elhelyezkedését és várható jövőbeli alakulását. A fentiek alapján meg lehet fogalmazni
alkalmazkodási stratégiákat.
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Mint az az előadások címeiből is kitűnik, a Nemzeti Parkkal közös gondolkodás elősegítése, a kommunikáció
elindítása volt a példaértékűen kitűzött cél. 2012-ben a megkezdett programot folytatni kell, akár a természeti
értékekre vonatkozó továbbképzések szervezésével színesítve.
A fórum megszervezése óriási energiát igényelt, akár csak a helyszín biztosítása, amit az utolsó pillanatban
mondtak le, illetőleg az előadók jelenlétének megszervezése. Mindenképpen pozitív kicsengése volt a
rendezvénynek.
Külön öröm, hogy a két Szakiskola és Font Sándor Országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági
Bizottságának elnöke között megtörtént a kapcsolatfelvétel, így az iskolák ügyében is előre tudtunk lépni. Itt került
megemlítésre, hogy a tervünkben „Iskolák Végveszélyben” programpontban is sikerült előre lépést tenni. Dauner
Úr személyes látogatást tett a két Iskolánál, ahol mind Halápi igazgató Úr, mind Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó
igazgató Asszony tájékoztatást adott a pillanatnyi helyzetről. A Köznevelési Törvény koncepciója még
általánosan nem ismert, de az elsődleges cél, hogy a Minisztérium kezelésébe kerüljenek az intézmények.
A Csontos István Emlékverseny, illeszkedve az országos bajnokságba május 6-án, 59 fő részvételével rendben
lezajlott /Egyéniben Dobos József – NEFAG, csapatban a GEMENC Zrt. I. csapata nyert/.
A 1011. évi Kutatói Nap előkészületei rendben zajlanak, prof. Dr. Horváth Béla kézben tartja a szálakat. Az
előadások anyagai részben már rendelkezésre állnak, részben még úton vannak. A teljes programot idén a
NYME bonyolítja. Az előadások színvonala a korábbi évek gyakorlatának megfelelő.
Kiemelt jelentőségű idén az Erdők Nemzetközi Éve programsorozat, melyben tagszervezeteink jelentős
programokkal vesznek részt. Kiemelkedő az ERTI megvalósított programja, de szót kell ejteni a NEFAG Zrt.
illetve a KEFAG Zrt. programjairól is. A többi cég honlapján kevesebb rendezvényről számolnak be, ezért felkérte
a szakbizottság vezetőket, hogy a 4. napirendi pontban külön értékeljék a cégük ez irányú programjait.
Az egyedi pályázatunk, melyet június 29-én adtunk be még nem lett érdemben elbírálva, kedvező visszajelzést
kaptunk, de a döntés egyenlőre még nem született meg. Félő, hogy a folyamat lassúsága miatt lemennek a
támogatható rendezvényeink.
3. NAPIRENDI PONT: Az Egyesület pénzügyi helyzete
SÓDAR PÁL: 2011. október 18-án az egyesület számláján lekötött betét: 812 441 Ft, szabad egyenleg 1 137 275
Ft, pénztár 13107 Ft. Mindösszesen: 1 962 823 Ft. Az Egyesület működése stabil, a tervezett költségeink nem
haladják meg a Közgyűlés által elfogadott költségvetést.
Amennyiben sikerül pályázati pénzt szereznünk, úgy jelentősen javulhat az Egyesület pénzügyi helyzete, sőt a
2010. évi záró egyenlegünk sem csökken.
A kinnlevőségeknél 2 tétel szerepelt.
- NYME tagdíj
100 000 Ft (vélhetően rendezni fogja az év végéig);
- POPLAR Kft.
50 000 Ft (levélben felszólítva).
4. NAPIRENDI PONT: A Szakbizottság Vezetők tájékoztatása a 2011. évi programokról
DÉGI ZOLTÁN: 2011. az Erdők Nemzetközi Éve programokkal kapcsolatban elmondta, hogy október 3-7-e között
zajlottak a fő rendezvények, melyeket 7-én a Damjanich Múzeumban megrendezett konferencia zárt, olyan neves
előadókkal, mint: Dr. Tóth Albert tájökológus, főiskolai tanár - Tessedik Sámuel Főiskola, Laczkó Teréz – Marosszoros Natúr Park, Dr. Gencsi Zoltán elnökségi tag – Országos Erdészeti Egyesület, Dr. Borovics Attila
főigazgató – ERTI, Tuba Katalin intézeti munkatárs – NYME, Illés Gábor tudományos főmunkatárs – ERTI.
Ezzel párhuzamosan Szolnok város Főterén különböző, a gyermekek számára hasznos elfoglaltságot jelentő
program zajlott, több mint 1000 fő részvételével.
Vezérigazgató Úr elmondta, hogy a civileket hatékonyabban kell megszólítani, akár ezeken a rendezvényeken is,
de sajnos a részvételi hajlandóság nagyon alacsony.
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HAJNAL IMRE: Az Erdei Művelődés Házban, a Tiszaigari Arborétumban számos rendezvény került lebonyolításra,
mindösszesen 11. Főként a gyerekek számára szóló programok voltak. 1800-2000 fő részvételével számoltak a
NEFAG részéről összesen.
TÓTH RAFAEL: A NYÍRERDŐNÉL több kisebb rendezvény került lebonyolításra. Főként a Nyíregyházi
Erdészetnél Tölgyfa Gábor erdészetvezető által a korábbi években elkezdett, a Sóstói Erdőben zajló Családi
Nap, ami kiemelendő, de Baktán az akácvirágzásra is szerveztek programokat. Összességében ~ 1000 fő vett
részt a rendezvényeken. Az Erdei Iskola szerepe kiemelkedő volt a gazdálkodás bemutatásában.
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: 3 jól elkülöníthető helyszínen zajlottak a rendezvények a DALERD Zrt-nél. Egyrészről Puskás
Lajos vezette Erdei Iskolában, a Tanösvényeken (majális jellegű családi rendezvények), valamint az
Ópusztaszeri Emlékparkban. Nagyobbrészt felnőttek / családok vettek részt a programokon.
KOCZKA ZOLTÁN: A KEFAG Zrt-nél is több helyszínen zajlottak a programok, szinte egész évben. Kezdve a
Kecskeméti Arborétumban a Fülemülék éjszakájával, a Múzeumok éjszakája, a Vackor Vár Erdei Iskola
rendezvényein át a Városháza Díszudvarában megnyitott Erdők Hete rendezvényekkel, a Nagybányai
festőtáboron át.
SÓDAR PÁL: 2011. évben rendezett programok összefoglalóját kérte a tagvállalatoktól.
A továbbiakban a Szakbizottság vezetők értékelték a programjaikat.
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A Kereskedelmi Szakbizottság tevékenysége a programterv szerint zajlik. Eddig 3 rendezvény
került lebonyolításra, és november közepén a negyedik is előkészületben van. A társaságok vezetése támogatja
a Szakbizottsági munkát, azt nagyra értékelik. A válság kiemelten fontossá teszi a Szakbizottságban zajló
munkát.
Egy rendezvény az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottságtól a Szegedi Erdészetnél került
lebonyolításra. Javasolja, hogy ezeket a bemutatókat éves ismétléssel kellene szervezni, hiszen csak egy
statikus állapotot láttak, a kísérletek célja hosszútávon kamatoztatható, az addigi tapasztalatok
megosztása éppúgy kiemelt szempont.
Felhívta a figyelmet a 209/2011. (X. 12.) kormány rendeletre, melyben a hullámtereken folyó erdőgazdálkodásra
is kitér a jogalkotó.
KOCZKA ZOLTÁN: AZ Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság első ülése a már említett DALERD Zrt.
Szegedi Erdészeténél májusban került lebonyolításra. 24 fő vett részt rajta. A második ülésre október 20-án
Sárváron az ERTI-nél kerül sor.
Kéri, hogy mint újonnan megválasztott Szakbizottság vezető kapjon egy friss névsort az Erdőgazdaságoktól,
mivel a rendezvények lebonyolításához ez elengedhetetlen.
2011/13. sz. Elnökségi határozat (2011.10.18.): Az Elnökség a Szakbizottságok tagjairól készült kimutatás
aktualizálását kéri a tagszervezetektől, majd azt a honlapunkon közzé kell tenni.
HAJNAL IMRE: A Műszaki Szakbizottság tevékenysége 2011-ben nehezen indult. A NEFAG Zrt-nél szervezett
aprítási bemutató elmaradt. Az Informatikával közös rendezvényre kerül sor novemberben, ahol a fahasználat
során alkalmazott terepi mérőeszközökről is szó lesz. Továbbá várhatóan az OEE Gépészeti Szakosztályával
közösen is megrendezésre kerül egy találkozó.
TÓTH RAFAEL: Az Informatikai Szakbizottság eddig egy tervezett programpontot hajtott végre. Sajnos az
informatikai beruházások leállása a Szakbizottság munkájában is visszaköszönt. Még egy tervezett rendezvény
van hátra november végén.
5. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a 2011. évi Kutatói Napról
2011/14. sz. Elnökségi határozat (2011.10.18.): Az Elnökség döntése alapján a 2011.évi Kutatói Nap
Kiadványt 100 példányban nyomdai úton legyártatja. A kiadványt a Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti
Oktatásért 5 példányban, a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium 5 példányban, az
Erdészeti Tudományos Intézet 13 példányban, a Nyugat-magyarországi Egyetem 16 példányban a nehéz
anyagi körülményeikre tekintettel térítés nélkül megkapja. A Tag Erdőgazdaságok részére a kiadványokat
bekerülési költségen számlázza tovább az Egyesület.
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6. NAPIRENDI PONT: Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozás, döntés a jelöltekről
2011/15. sz. Elnökségi határozat (2011.10.18.): Az Elnökség a 2011.évben az Alföldi Erdőkért Emlékérmet:
- Forgács László
- Hajdú Lajos
- Horváth Ernő
- Madácsi Sándor
- Major Tamás
- Szulcsán Gábor
- Várdai Imre részére adományozza.
7. NAPIRENDI PONT: Egyéb
Egyéb észrevétele a jelenlévőknek nem volt.
Elnök Úr az Ülést berekesztette.
Pusztavacs, 2011. október 18.
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