Alföldi Erdőkért Egyesület -2011. évi közhasznúsági jelentés
ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
Tel/fax: (36) 76 321 048
Tel.: (36) 30/626 20 39
E-mail: aeetitkar@freemail.hu
Nyilvántartó: Bács-Kiskun Megyei Bíróság: Pk. 60.148/1998.
Társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvében: 1686

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011.

Jóváhagyva a 6/2012.(05.15.) sz. közgyűlési határozattal

a) Számviteli beszámoló
A számviteli beszámolót a számvizsgáló bizottság 2012.február 24-i ülésén átvizsgálta, a
közgyűlés azt 2012.05.15.-én megtárgyalta és a 6/2012.(05.15). számú határozatával
elfogadta.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
mellékelve.
b) A költségvetési támogatások felhasználása
Az egyesület a 2011. évben egy sikeres pályázat alapján használt fel támogatási forrást.
 2012.-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium felé benyújtott egyedi kérelmünk
sikeresnek bizonyult, és PTKF/1728-2/2011. számú támogatási szerződés megkötésre
került. A VM felé, utófinanszírozásról lévén szó határidőre elszámoltunk.
A PTKF/1728-2/2011 támogatási szerződés 3. pontjában szereplő felhasználási területre
vonatkozóan az alábbi témában nyertünk el támogatást:
Az Alföldi Erdőkért Egyesület 1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától
függetlenül széles körben bemutassa a társadalom számára az alföldi erdőgazdálkodást, az
erdészeti szakmát, fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti kutatást, a természetés a környezetvédelmi célok megvalósulását tagsága több mint 600 000 ha-os működési
területén. 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, valamint az
Egyesület és Tagjai által szervezett nyílt fórumok, rendezvények, részben az évente
megrendezett egyesületi Kutatói Nap révén valósul meg. A Kutatói Napon elhangzó
előadások szövegét színvonalas 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, illetőleg éves program és a Szakbizottságok
munkatervei alapján hajtja végre.
2011-et az ENSZ az Erdők Nemzetközi Évének választotta. Ebben a szellemben állította
össze Egyesületünk a 2011. évi programtervét. A VM PTKF/1728-2/2011 sz. támogatási
szerződéshez kapcsolódóan az Egyesület az alábbi beszámolót nyújtja be:
1./ Tagsággal való kapcsolattartás, weboldal készítésének, fenntartásának költségei:
A honlap elérhetősége: www.aee.hu
2011-ben az Egyesület által koordinált programok, melyek szorosan kapcsolódnak az
Erdők Nemzetközi Éve rendezvénysorozathoz a honlapon kerülnek publikálásra (Fórum,
Kutatói Nap, stb.). Az Egyesület a Tagjai, illetőleg az érdekelt felek részére tulajdonformától
függetlenül, széles körben a honlapján keresztül nyújt információt a működésével, tervezett és
megvalósult programjaival, kutatási-fejlesztési tevékenységével kapcsolatban. A honlapon
bárki részére rendelkezésre állnak a korábbi évek, valamint az aktuális év kutatási anyagai,
kiadványai, publikációi. A honlapon találhatók a megvalósult, a PTKF/1728-2/2011
támogatási szerződés 3. pontjában szereplő felhasználási területre vonatkozó programok
beszámolói is.

Elszámolás szerinti tételek:
Számlák azonosító adatai

Sorszám

Kelte

Száma

1
2
3
4
5
6

2011.01.13.
2011.04.09.
2011.07.16
2011.07.16.
2011.10.11.
2011.10.11.

1/2011
156/2011
149/2011
299/2011
457/2011
221/2011

Kiállító

Jogcím

Naplófőkönyvi
sorszám

Bruttó
összeg
Ft

SzerverszolgáltatásWebfejlesztés

2
9
42
43
67
68

9 375
9 375
18 750
9 375
9 375
15 175

INTERWORD Kft.
IW MARKETING Kft.
INTERWORD Kft.
IW MARKETING Kft.

Összesen:

71 425,-

2./ Személyi feltételek biztosítása:
A szervezet működtetéséhez megbízási szerződés alapján
Név: Szulcsán Gábor
Beosztás: titkár
Elszámolás szerinti tételek:
Számla azonosító adatai

Sorszám

Kelte

Száma

Kiállító

Jogcím

Naplófőkönyvi
sorszám

7

2011.05.27.

2011001

Szulcsán Bábor
ES-418397

Titkári tevékenység

14

Összesen:

Bruttó
összeg Ft
130 000

130 000,-

Az Egyesület adminisztratív, titkári teendőinek ellátásához, a személyi feltételek
biztosításához szükséges, megbízási szerződés alapján végzett titkári tevékenység, mely
elválaszthatatlan az Erdők Nemzetközi Éve 2011 programok előkészítésétől, szervezésétől,
valamint azok lebonyolításától. Az Egyesületi feladatok végrehajtásának koordinálása,
rendezvények szervezése, a tagsággal történő kapcsolattartás lebonyolítása, az egyesületi
honlap /www.aee.hu/ karbantartása, aktualizálása, beszámolók, kiadványok készítése.
Az érintett rendezvények:
- „Az év fája Magyarországon” rendezvény Kecskeméten (Prof. Dr. Bartha Dénes);
- A fa energetikai hasznosítása (Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár);
- Barangolás az erdőben – autóbuszos kirándulás. Ismerkedés az erdő arcaival,
tulajdonságaival;
- Hogyan ismerjük meg a növényeket? – kalandozás a Sárvári Arborétumban, törzsek,
levelek, virágok, termések, lágyszárú növények összehasonlítása;
- Fülemülék éjszakája – kecskeméti arborétumi program;
- Erdővédelmi előadás (püspökladányi gimnázium);
- Madarak és fák napja;
- Müller Ilona zongorakoncertje a Sárvári Arborétumban;
- Nyílt nap a genetikai laboratóriumban (ERTI);
- Erdőmérnöki Kari Tudományos Konferencia, Erdőmérnöki Kari TDK Konferencia,
Erdőmérnöki Kari tiszteletdiplomák átadó ünnepsége;
- Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor;
- Mit jelent az erdővédelem?
- Az erdei fák betegségei, tünetek bemutatása, mit tehetünk mi – előadás és bemutató;
- Konferencia a fás szárú energetikai ültetvényekkel kapcsolatosan, terepi bemutatóval;
- Farkassziget napja;
- Energiaültetvények és hasznosításuk – autóbuszos kirándulás. A termékpálya
bemutatása, tudományos háttér ismertetése, vagyis mivel érdemes fűteni;
- A fenyőfélék sokszínűsége – séta a Kámoni Arborétumban szakvezetéssel;
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- Szolnokon a Damjanich Múzeumban megrendezett konferencia. Előadók: 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.
- SZINTÉN SZOLNOKON Az Erdei Művelődés Házban, valamint a Tiszaigari Arborétumban
számos rendezvény került lebonyolításra, mindösszesen 11, főként a gyerekek számára
szóló program volt. 1800-2000 fő részvételével számoltak a NEFAG részéről összesen.
- 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 itt is kiemelkedő volt a gazdálkodás bemutatásában;
- 3 jól elkülöníthető helyszínen zajlottak a rendezvények a DALERD Zrt-nél is.
Egyrészről Puskás Lajos vezette Erdei Iskolában, a Tanösvényeken, valamint az
Ópusztaszeri Emlékparkban;
- 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.
- Kutatói Nap 2011. Sopron;
- Természettel az emberért – Az alföldfásítás jelentősége, kérdőjelei- Fórum.
Levezető elnök: Dr. Bondor Antal professor emeritus.
Előadók:
− 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 Duna-Tisza közén,
− Dobrosi Dénes Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Erdészeti osztályvezetője - Az
alföldi erdők ökológiai jelentősége,
− 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,
− Dr. 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.
Nemzeti Parkkal közös gondolkodás elősegítése, a kommunikáció elindítása volt a
példaértékűen kitűzött cél, mely azóta számos rendezvényen való közös részvétellel
realizálódott.
A rendezvények helyszíneinek biztosítása, a meghívók kiküldése, az előadók felkérése az
Egyesület titkárának feladata, munkája a rendezvények lebonyolításához elengedhetetlen.
3./ Előadások, konferenciák, rendezvények költségei:
Rendezvény (konferencia) jellege: Kutatói Nap 2011
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Helyszíne: NymE Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet Dr. Káldy József
Erdőgépfejlesztő Központja, 9400 Sopron, Bánfalvi út 14.
Időpontja: 2011.november 4.
Célja: Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2011. évi programjában is megerősítette
elkötelezettségét a kutatások, fejlesztések területén. Ennek szellemében a
szakmai tevékenységünk bemutatása céljából megrendezte az Egyesületi
Kutatói Napot, mely tartalmában szorosan kapcsolódik az Erdők Nemzetközi
Éve programsorozathoz.
A résztvevők célcsoportja: Az Egyesület Tagsága, kapcsolódó Szervezetek
A résztvevők száma: 59 fő (jelenléti ívvel dokumentálva)
Előadók:
(Levezető elnök: Horváth Béla, Sódar Pál)
Lakatos F. (NymE EMK): A Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmérnöki karának
kutatás-fejlesztési tevékenysége.
Madácsi S. (KEFAG Zrt.): Kocsányos tölgyes állományok felújítása, illetve telepítése a
Duna-Tisza közi Homokhátságon.
Csiha I. - Csókáné Szabados I. - Kamandiné Végh Á. - Rásó J. (ERTI): Kocsányos tölgy
származások növekedésmenetének vizsgálata szélsőséges ökológiai körülmények
között.
Führer E. - Horváth L. - Jagodics A. - Machon A. - Szabados I. (ERTI): Az erdészeti
klímaosztályok területének várható változása a Nagyalföldön.
Juhász I. - Marosi Gy. (ERTI): Klímaváltozás hatása az erdőgazdálkodás
jövedelmezőségére.
Keserű Zs. - Csiha I. - Rédei K. - Rásó J. (ERTI): Ígéretes akácklónok korai értékelése
(előadó: Rásó János).
Rédei K. - Kamandiné Végh Á. - Rásó J. (ERTI): Akác termesztéstechnológiai fejlesztési
eredmények Nyírségi száraz homoki termőhelyeken.
Csiha I. - Rédei K. - Kamandiné Végh Á. - Keserű Zs. - Rásó J. (ERTI): Fás szárú
energetikai ültetvények termesztés-fejlesztésének legújabb eredményei az ÉszakAlföldi Régióban.
Bach I. - Bordács S. - Csiha I. - Benke A. (ERTI): Nemesnyár fajtakísérleti rendszer a
hazai fajtahasználat szolgálatában.
Gálné Kapás M. (NymE): Az erdő szerepe a vidékfejlesztésben.
Juhász L. - Horváth S. (NymE): Csongrád megyei vadgazdálkodók munkaügyi felmérése.
Andrési D. - Horváth S. (NymE): Erdésztechnikusok és erdészeti szakmunkások
munkaügyi adatai 1970-2010 között.
Poszter-előadások
Csiha I. - Kamandiné Végh Á. (ERTI): Mikroszaporított diócsemete alkalmazási
lehetőségei az erdőgazdálkodásban.
Kamandiné Végh Á. - Kámpel J. - Kollár T. (ERTI): Természetközeli erdő-felújítási
eljárások alkalmazásának lehetősége Alföldi kocsányos tölgy állományokban.
Kamandiné Végh Á. - Keserű Zs. (ERTI): Települési szennyvíziszap alkalmazási
lehetősége gyenge termőképességű homoktalajoknál.
Csiha I. - Keserű Zs. - Rásó J. (ERTI): Kocsányos tölgy állományok hatása szikes
termőhely vízgazdálkodására.
Rédei K. - Keserű Zs. - Csiha I. - Rásó J. (ERTI): Ígéretes fehérnyár (Populus alba L.)
klónok korai értékelése a Duna-Tisza közi homokháton.
Csiha I. - Koltay A. - Rásó J. (ERTI): Energetikai faültetvények gyomkorlátozási
tapasztalatai az Észak-Alföldi régióban.
Rásó J. (ERTI): Dendrikol madárfajok populációdinamikai változásai a püspökladányi
Farkasszigetben.
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Kapócs-Horváth Zs. - Nagy G. (NymE): Az Erdőmérnöki Kar hallgatóinak környezetérzékenység vizsgálata.
Elekné Fodor V. - Koronikáné Pécsinger J. - Pájer J. - Pintérné Nagy E. - Polgár A. Varga G. (NymE): Az ISO 14031 szabvány alkalmazása az erdőgazdálkodásban a
környezeti teljesítmény értékelésére.
Major T. - Tóth B. Á. (NymE): Modern mérőeszközök és adatrögzítők a fahasználatban.
Horváth A. L. - Horváth B. - Ormos B. (NymE): Lovak alkalmazása az erdei
anyagmozgatásban.
Horváth A. L. - Horváth B. - Ormos B. (NymE): Vaslovak alkalmazása az erdei
anyagmozgatásban.
Horváth A. L. - Horváth B. - Ormos B. (NymE): Quadok és kisgépek alkalmazása az erdei
anyagmozgatásban.
Facskó F. (NymE): Infokommunikációs technológiák használata az erdészeti ágazatban.
Elszámolás szerinti tételek:
Számlák azonosító adatai

Sorszám

Kelte

Száma

Kiállító

Jogcím

Naplófőkönyvi
sorszám

8

2011.11.12.

1034519

UNNIVERSITAS
FIDELISSIMA Kft.

Reprezentáció, étkezés

81

Összesen:

Bruttó
összeg Ft
150 000

150 000,-

4./ Ismeretterjesztő kiadványok készítése:
A kiadvány jellege: Erdészeti- oktatás, kutatás, gyakorlati fejlesztés
A kiadvány címe: Tudományos Eredmények A Gyakorlatban 2011
Tematikája: A Konferencián elhangzott előadások, egyéb megjelentett közlemények.
Szerző(k)
Lakatos F.
Madácsi S.
Csiha I. – Csókáné Szabados I. –
Kamandiné Végh Á. – Rásó J.
Führer E. – Horváth L. – Jagodics A.
– Machon A. – Szabados I.
Keserű Zs. – Csiha I. – Rédei K. –
Rásó J.
Rédei K. – Kamandiné Végh Á. –
Rásó J.
Csiha I. – Rédei K. – Kamandiné
Végh Á. – Keserű Zs. – Rásó J.

Cím
A Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmérnöki karának kutatásfejlesztési tevékenysége.
Kocsányos tölgyes állományok felújítása, illetve telepítése a Duna-Tisza
közi Homokhátságon.
Kocsányos tölgy származások növekedésmenetének vizsgálata
szélsőséges ökológiai körülmények között.
Az erdészeti klímaosztályok területének várható változása a
Nagyalföldön.

Old.
11
16
18
23

Ígéretes akácklónok korai értékelése.

27

Akác termesztéstechnológiai fejlesztési eredmények Nyírségi száraz
homoki termőhelyeken.
Fás szárú energetikai ültetvények termesztés-fejlesztésének legújabb
eredményei az Észak-Alföldi Régióban.

33
37

Gálné Kapás M.

Az erdő szerepe a vidékfejlesztésben.

42

Juhász L. – Horváth S.

Csongrád megyei vadgazdálkodók munkaügyi felmérése.

46

Andrési D. – Horváth S.
Csiha I. – Kamandiné Végh Á.
Kamandiné Végh Á. – Kámpel J. –
Kollár T.
Kamandiné Végh Á. – Keserű Zs.

Erdésztechnikusok és erdészeti szakmunkások munkaügyi adatai 19702010 között.
Mikroszaporított diócsemete alkalmazási lehetőségei az
erdőgazdálkodásban.
Természetközeli erdő-felújítási eljárások alkalmazásának lehetősége
Alföldi kocsányos tölgy állományokban.
Települési szennyvíziszap alkalmazási lehetősége gyenge
termőképességű homoktalajoknál.

47
54
57
61

6

Csiha I. – Keserű Zs. – Rásó J.
Rédei K. – Keserű Zs. – Csiha I. –
Rásó J.
Csiha I. – Koltay A. – Rásó J.
Rásó J.
Kapócs-Horváth Zs. – Nagy G.
Elekné Fodor V. – Koronikáné
Pécsinger J. – Pájer J. – Pintérné
Nagy E. – Polgár A. – Varga G.
Major T. – Tóth B. Á.
Horváth A. L. – Horváth B. – Ormos
B.
Horváth A. L. – Horváth B. – Ormos
B.
Horváth A. L. – Horváth B. – Ormos
B.
Facskó F.

Kocsányos tölgy állományok hatása szikes termőhely vízgazdálkodására.

65

Ígéretes fehérnyár (Populus alba L.) klónok korai értékelése a Duna-Tisza
közi homokháton.
Energetikai faültetvények gyomkorlátozási tapasztalatai az Észak-Alföldi
régióban.
Dendrikol madárfajok populációdinamikai változásai a püspökladányi
Farkasszigetben.

72
76

Az Erdőmérnöki Kar hallgatóinak környezet-érzékenység vizsgálata.
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c) A vagyon felhasználása
Összes vagyonváltozás alakulás 2011-ben
2011.01.01.-én
A vagyon értéke
Követelések

2011.12.31.-én

1 487 eFt

2 240 eFt

Változás (%)
151 %

26 200 Ft

550 000 Ft

2099 %

87 000 Ft

-

1 452 263 Ft

1 690 146 Ft

116 %

8 985 Ft

90 Ft

1%

275 037 Ft

229 176 Ft

Kötelezettségek
Folyószámla
Pénzpiaci alap
Pénztár
Tárgyi eszköz értéke
Eredmény:

2011. évi bevételek
Terv
2011. évi bevételek
Tagdíjak
Központi költségvetési szervtől (VM)
Elkülönített állami pénzalaptól (NCA)
Kapott bankkamat
Szolgáltatás árbevétele (emlékérem, kiadvány)
Bevételek összesen:

Teljesítés a tervhez
képest (%)

Tény

2 000 000 Ft
0 Ft
0 Ft
30 000 Ft
100 000 Ft
2 130 000 Ft

1 950 000 Ft
0 Ft
0 Ft
40 933 Ft
335 060 Ft
2 325 993 Ft

98 %
-%
136 %
335 %
109 %

2011. évi költségek
Terv
Anyag jellegű kiadások
Személyi jellegű ráfordítások
(költségtérítés+megbízási díj és járulékai
+titkári szolgáltatás):
Postaköltség
Irodaszer +nyomtatványok
Fenntartás, javítási ktg., egyéb igénybevett
szolgáltatás (honlap fenntartás)
Ügyvédi, közjegyzői díj
Egyéb ktg.
Kutatói Nap
Reprezentációs ktg.
Bankköltség
Egyéb költségek összesen:
Kiadások összesen:
Bevételek és kiadások egyenlege

Tény
0

Teljesítés a tervhez
képest (%)
0 Ft
-

1 652 300 Ft
40 000 Ft
60 000 Ft

1 575 260 Ft
12 230 Ft
23 025 Ft

95 %
31 %
38 %

160 000 Ft

142 750 Ft

89 %

0 Ft
20 000 Ft
525 000 Ft
35 000 Ft
20 000 Ft
860 000 Ft
2 512 300Ft

0 Ft
11 250 Ft
306 975 Ft
13 990 Ft
11 337 Ft
521 557 Ft
2 096 817 Ft

56 %
58 %
40 %
57 %
61 %
83 %

-382 300 Ft

229 176 Ft

Követelések és kötelezettségek
Követelések
Kötelezettségek
Egyenleg

2011.01.01.-én
2011.12.31.-én
26 200 Ft
550 000 Ft
0 Ft
87 000 Ft
26 200 Ft
463 000 Ft

Pénzkészlet
Bank
Pénztár
Összesen

2011.01.01.-én
2011.12.31.-én
1 452 263 Ft
1 690 146 Ft
8 985 Ft
90 Ft
1 461 248 Ft
1 690 236 Ft

116 %
1%
116 %
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d) Cél szerinti juttatások
Az egyesület 2011-ben, az alapszabályában megfogalmazott célok szerint az alábbi
tevékenységeken keresztül fejtette ki tevékenységét:
Cél:

Tevékenység

Eredmény

Érintettek száma,

A tevékenység
eredménye Ft-ban

Csontos István
Koronglövő
emlékverseny

Sikeres szakmai és sport-találkozó

58 fő felnőtt
résztvevő, 9
csapat

nem mérhető

Alföldi Erdőkért
Egyesület Kutatói Nap

Sikeres szakmai konferencia.
A 2011. évi előadások,
közlemények kiadványban való
megjelentetése, terjesztése

59 fő- résztvevő

nem mérhető

Sikeres szakmai fórum.

70 fő- résztvevő

nem mérhető

Sikeres szakmai ismeretterjesztő
rendezvények

~ 2000 fő
résztvevő

nem mérhető

11 szakbizottsági ülés

263 fő résztvevő

nem mérhető

Természettel az
emberért – Az
alföldfásítás jelentősége,
kérdőjelei- Nyílt Fórum
2011 az Erdők
Nemzetközi Éve
Programsorozat
Cél szerinti
rendezvényei
juttatások
Szakbizottsági munka
Kereskedelmi
Szakbizottság; 4 ülés; 32
fő
Erdőművelési és
Környezetvédelmi
Szakbizottság; 3 ülés; 73
fő
Műszaki Szakbizottság; 2
ülés; 145 fő
Informatikai
Szakbizottság; 2 ülés; 13
fő

e) Központi költségvetési szervtől kapott támogatás
Az egyesület 2011-ben az év során központi költségvetési szervtől, a Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz benyújtott egyedi kérelem alapján a PTKF/1728-2/2011. számú támogatási
szerződésre 500 000 Ft támogatásban részesült.
Kapott támogatások 2011-ben
- Központi költségvetési szervtől (VM)
- Elkülönített állami pénzalaptól
- Helyi önkormányzattól
- Települési önkormányzatok társulásától
- Egyéb szervtől
Mindösszesen:

500 000
0
0
0
0
500 000

,- Ft
,- Ft
,- Ft
,- Ft
,-Ft
,-Ft
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f) A közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
összege
Az Alföldi Erdőkért Egyesület ügyintéző képviseleti szerve az Elnökség. A mindennapi
vezetés, ügyintézés feladatait az elnök, és titkár látják el.
Elnökség
2011.01.01-2011.12.31.
Tisztségviselő
Szöveges magyarázat
A juttatás értéke
Bruttó 55 000 Ft/ hó
Sódar Pál
Elnök
útiköltség térítésben
részesült
Megbízási szerződés
alapján, egyéni
vállalkozóként látta el a
Szulcsán Gábor
Titkár
titkári tevékenységet. A
megbízási díj: br.90 000,Ft/hó (január-március
hónapok)
Megbízási szerződés
alapján látta el a titkári
tevékenységet, díja: br.70
000,- Ft/hó (2011. június
Lipák László
Titkár
1-től)
Április-május hónapokban
útiköltség térítésben
részesült bruttó 50 000
Ft/hó összegben
Az Egyesülettől
Halápi Nándor
Elnökségi tag
juttatásban nem részesült
Számvizsgáló Bizottság
2011.01.01-2011.12.31-ig
Tisztségviselő
Szöveges magyarázat
A juttatás értéke
Számvizsgáló bizottság
Az Egyesülettől
Ódor József
elnöke
juttatásban nem részesült
Az Egyesülettől
Andrésiné Ambrus Ildikó
Számvizsgáló bizottsági tag
juttatásban nem részesült
Az Egyesülettől
Csiha Imre
Számvizsgáló bizottsági tag
juttatásban nem részesült

g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az egyesület 1998. november 20.-án, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Pk.
60.148/1998/2 végzésével került bejegyzésre. A bejegyzéssel egy időben a Bíróság
60.148/1998. számon kiadott végzésével 1686 szám alatt közhasznú szervezetként
bejegyezte közhasznú minősítésben, mely 1998. december 23. napjával jogerőre
emelkedett.
Az Alföldi Erdőkért Egyesület a hatályos alapszabálya, az abban megfogalmazott célok
alapján 2011-ben a következők szerint végezte tevékenységét:
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g.1) Közhasznú tevékenységek
a) Tudományos tevékenység, kutatás:
 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2011. november 4-én tartotta meg a hagyományos Kutatói
Napot. A rendezvényt NymE Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet Dr.
Káldy József Erdőgépfejlesztő Központjában tartottuk. A Kutatói Napon 59 fő
regisztrált vendég vett részt. A megjelentek 12 előadás alapján ismerhették meg az
oktatás, kutatás, fejlesztés eredményeit, jövőbeni tendenciáit. A Kutatói Napot követően
elkészítettük az előadások anyagaiból a 2011-évi Kutatói Napi kiadványt.
Az elhangzott előadások a 3. pontnál, az 5. oldalon már felsorolásra kerültek
Az Alföldi Erdőkért Egyesület elkötelezettsége, tevékenysége a kutatások, fejlesztések
területén ezen Kutatói Napban csúcsosodik ki, a szakmai tevékenységünk bemutatása, az
erdészeti közönségkapcsolatok fejlesztése céljából fontosnak tartjuk évről-évre a
megrendezését.
b) Oktatás, szervezett ismeretterjesztés
 A Kutatói Napot követően elkészítettük az előadások anyagaiból a 2011-évi Kutatói
Napi kiadványt. Az elhangzott előadások és a kiállított poszterek anyaga, valamint a
kiadvány
digitális
változata
az
egyesület
honlapján
elérhető
/http://www.aee.hu/index.php?page=kiadvany/.
 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.
c) Természetvédelem; d) Környezetvédelem:
 Fórum: Természettel az emberért – Az alföldfásítás jelentősége, kérdőjelei
A Fenti címmel megrendezésre került Fórum, melyen mintegy 70 fő vett részt igen
sikeresnek bizonyult. 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 Duna-Tisza közén
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− 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.
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 folytatnunk 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.
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Itt kell megemlíteni, hogy a tervünkben „Iskolák Végveszélyben” programpontban is
sikerült előre lépést tenni. Dauner Márton Úr, a VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának vezetője személyes látogatást tett a
két Iskolánál, ahol mind Halápi Nándor igazgató Úr, mind Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó
igazgató Asszony tájékoztatást adott a pillanatnyi helyzetről. A Köznevelési Törvény
koncepciója még általánosan nem volt ismert, de az elsődleges cél, hogy a Minisztérium
kezelésébe kerüljenek az intézmények.
TERMÉSZETTEL AZ EMBERÉRT
címmel megrendezett Fórum
Állásfoglalása:
1./ Becsüljük meg elődeink alkotó tevékenységét, mind az erdészet, -a természetvédelem, az ökológia, -és a botanika területén.
Munkájukat jó szándékkal, becsülettel, legjobb tudásuk, illetőleg az akkori társadalmi és
szakmapolitikai elvárások szerint végezték.
Emlékük legyen a magyar múlt és kultúra értéke, életük legyen példaképe az egymást
váltó generációknak.
2./ Nem lehet elvitatni a telepített erdők gazdasági jelentőségét, szerepét a vidék
népességmegtartó képességének fenntartásában. Az erdőtelepítés munkalehetőséget,
kiegészítő jövedelemforrást biztosít a térségben élőknek.
Az erdő egészségre gyakorolt pozitív hatása vitathatatlan, e mellett fontos szerepet tölt be
életminőségünk javításában.
3./ Az erdőtelepítéseket,- többek között- a globális felmelegedés veszélyére való tekintettel
folytatni kell, kihasználva az erdők szénlekötő, -és tároló képességét.
A telepítési helyszínek kiválasztásánál azonban az eddigieknél jóval nagyobb figyelmet
kell fordítani a természeti értékek megőrzésére, fenntartására, meghatározott helyeken
annak rekonstrukciójára.
4./ Számításba kell venni, hogy a jövőben a fafajmegválasztással kapcsolatban minden
döntésünket a klímaváltozásra való felkészüléssel, arra való tekintettel kell meghozni.
5./ A Természetvédelemmel, érdekelt Felekkel folytatni kell az egyeztetéseket, az értékek
meghatározását, a természeti értékeink megóvása, fennmaradása érdekében.
6./ A Fórum úgy ítéli meg, hogy a felsorolt sarkalatos pontok alapján a részletekről
érdemi vita indulhat meg a közös célok megvalósításához szükséges kompromisszum
kialakítására. Ennek érdekében a szakmai egyeztetésekre, rendezvényekre a felek
egymást, a kapcsolatok erősítése céljából kölcsönösen meghívják.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság további kiegészítése:
Az alföldi erdőterületnek csak mintegy 11%-a országos jelentőségű védett terület, éppen
ezért mindazon természetvédelmi rendeltetésű erdők kezelésénél - ahol ennek
élőhelyvédelmi célja és realitása van - segíteni kell a természetes erdőssztyeppre jellemző
életközösségek kialakulását.
Védett természeti területeken, ahol a termőhely nem teszi lehetővé az őshonos
fafajokból álló erdősítést, ott az erdőtörvény előírásának megfelelően nem engedhető meg
az idegenhonos illetve a természeti tájidegen fa- és cserjefajok alkalmazása. A Natura
2000 területeken a jelölő élőhelyek és a jelölő fajok élőhelyeinek megóvása érdekében az
erdők kezelésénél és az új erdők telepítésénél úgy kell eljárni, hogy a közösségi
jelentőségű élőhelyek kiterjedése és a jelölő fajok állományai nem csökkenhetnek.
13

e) Az euro atlanti együttműködés elősegítése
 Ebben a témakörben, 2011-ben az egyesület tevékenységet nem végzett.
f) Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása
 Ebben a témakörben, 2011-ben az egyesület tevékenységet nem végzett.

g.2) Egyéb, az Egyesület céljainak megvalósítását elősegítő tevékenységek:
 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2011. május 6-án rendezte meg a Csontos István
Emlékversenyt Mikebudán a NEFAG Zrt. szervezésében. 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 84
ponttal Dobos József (NEFAG), a csapatversenyt 283 ponttal a GEMENC Zrt. I. csapata
nyerte.

14

