Alföldi Erdőkért Egyesület - beszámoló a 2012. évről

ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
Tel: 00 (36) 76 321 048
Fax: 00 (36) 76 328 318
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

A 2012. ÉVI PROGRAM
VÉGREHAJTÁSÁNAK
és

AZ EGYESÜLET
GAZDÁLKODÁSÁNAK
ÉRTÉKELÉSE

Jóváhagyva a 3/2013.(04.11.) sz. közgyűlési határozattal

1

Alföldi Erdőkért Egyesület - beszámoló a 2012. évről

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 tagjai célul tűzték ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel
elősegítik az erdőben szegény alföldi síkvidék erdősültségének növelését. Tevékenységükkel
a tulajdonviszonyoktól függetlenül támogatják a sajátos termőhelyi, ökológiai feltételek
között megvalósuló erdőtelepítések fejlesztését, továbbá elő kívánják segíteni az
erdőgazdálkodás eredményességét, az erdőgazdálkodók tevékenységének összehangolását, s
az erdőgazdálkodók, elsősorban a síkvidéki erdészeti tevékenység szakmai érdekeinek
képviseletét. Az Egyesület közhasznú tevékenységének súlypontját a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. számú mellékletének XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 20/3/8 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állami
feladatok
átvállalása
az
agrárés
vidékfejlesztési
programok
megvalósításában”előirányzattal összhangban az erdészeti és környezetvédelmi kutatások
legújabb eredményeinek bemutatása, a gazdálkodásba való gyakorlati bevezetése 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, valamint a hagyományok ápolásaként megrendezett Csontos István koronglövő
emlékverseny 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. 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 2012-ben:
1 Közgyűlés:
2012-ben az Egyesület Közgyűlése egy ülést tartott 2012.05.15-én, a Lakitelki
Népfőiskolán /6065 Lakitelek, Felsőalpár 3. Mindszenthy Terem/. A közgyűlés:
1/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztották levezető
elnöknek SÓDAR PÁLT, jegyzőkönyvvezetőnek LIPÁK LÁSZLÓT, jegyzőkönyv hitelesítőknek
SULYOK FERENCET és DÉGI ZOLTÁN Urakat,
2/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a meghívóban
meghirdetett napirendet,
3/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 2011. évi
beszámolót,
4/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a
Számvizsgáló Bizottság 2011. évről szóló beszámolóját,
5/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi
Erdőkért Egyesület Mérlegbeszámolóját 2 240 eFt mérleg főösszeggel és 229 eFt tárgyévi
eredménnyel,
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 6/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi
Erdőkért Egyesület 2011. évi Közhasznúsági Jelentését,
 7/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a VADEX Zrt.
tagfelvételi kérelmét, és Pártoló Tagként az Egyesületbe történő belépést megszavazták,
 8/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a POPLAR
Magán Erdészeti Kft. tagságának törlését,
 9/2012.(05.15.) Közgyűlési határozat: a szavazásra jogosultak, nyílt szavazással,
egyhangú 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az Alföldi
Erdőkért Egyesület 2012. évi programját, és z alábbiakban részletezett Költségvetését.
2 Elnökségi Ülés(ek):
Az Egyesület Elnöksége két ülést tartott. Az elsőre 2012. február 24-én, a DALERD
Zrt. Ásotthalmi Vadászházában /6783 Ásotthalom, Csemetekert/ került sor, ahol az
Elnökség:
 2012/1. sz. Elnökségi határozat (2012.02.24.): Az Elnökség levezető elnöknek Sódar Pált,
jegyzőkönyvvezetőnek Lipák Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Andrésiné Dr. Ambrus
Ildikót, illetőleg Koczka Zoltánt választotta,
 2012/2. sz. Elnökségi határozat (2012.02.24.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett
napirendet egyhangúan elfogadta,
 2012/3. sz. Elnökségi határozat (2012.02.24.): Az Elnökség az Alföldi Erdőkért Egyesület
2011.évi tevékenységéről készített beszámolót egyhangúan elfogadta, azt a Közgyűlés felé
történő előterjesztésre javasolta,
 2012/4. sz. Elnökségi határozat (2012.02.24.): Az Elnökség a 2011.évi közhasznú
egyszerűsített beszámolóját egyhangúlag elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő
előterjesztésre javasolta,
 2012/5. sz. Elnökségi határozat (2012.02.24.): Az Elnökség a 2011.évi közhasznúsági
jelentést egyhangúlag elfogadta, azt a Közgyűlés felé történő előterjesztésre javasolta,
 2012/6. sz. Elnökségi határozat (2012.02.24.): Az Elnökség a 2012.évi Egyesületi és
Programtervet, valamint a 2012. évi Költségvetési tervet a Közgyűlés felé történő
előterjesztésre javasolta,
Az Elnökség második ülését 2012. október 26-án a Szegedi Szolgáltatási Középiskola
és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézményében /6721 Szeged, József A. sgt.
26./ tartotta, ahol áttekintésre kerültek a 2012. évi programok, szakbizottsági munkák
addigi megvalósítása, a Fórum értékelése, valamint döntött:
 2012/7. sz. Elnökségi határozat (2012.10.26.): Az Elnökség levezető elnöknek Sódar Pált,
jegyzőkönyvvezetőnek Lipák Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Halápi Nándort, illetőleg
Koczka Zoltánt választotta,
 2012/8. sz. Elnökségi határozat (2012.10.26.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett
napirendet egyhangúan elfogadta,
 2012/9. sz. Elnökségi határozat (2012.10.26.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett
napirendi pontok szerint az eddigi 2012. évi működést, valamint az egyesület pénzügyi
helyzetéről szóló beszámolót egyhangúan elfogadta,
 2012/10. sz. Elnökségi határozat (2012.10.26.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett
napirendi pont szerint döntött a 2012. évi emlékérem adományozásról, és azt Kara
Miklós, Dr. Fehér Sándor, Vass Sándor, valamint Sebők Miklós részére egyhangú
döntéssel adományozta.
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Számvizsgáló Bizottság:

A Számvizsgáló Bizottság 2012. február 24. én tartotta meg ülését, illetve a 2011. évet
lezáró Mérlegbeszámolót, a Közhasznúsági Jelentést és a kapcsolódó dokumentumokat
érintő vizsgálatát.
Helyszín: DALERD Zrt. Ásotthalmi Vadászház, 6783 Ásotthalom – Csemetekert
Jelen voltak: Andrésiné Dr. Ambrus Ildikó -SzB. tag, Csiha Imre -SzB. tag, valamint Dr.
Ódor József SzB elnök.
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 2011. évet lezáró Mérlegbeszámoló vizsgálata
A Közhasznúsági Jelentés vizsgálata.
A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület könyvelését a számviteli törvény előírásainak
megfelelőnek találta. A mérlegbeszámolót az analitikus nyilvántartások alátámasztották.
A Közhasznúsági Jelentésben foglaltak és a könyvelési adatok közötti eltérést nem
állapított meg. A Számvizsgáló Bizottság az ALFÖLDI ERDŐKÉRT EGYESÜLET
Közhasznúsági Jelentését, valamint a 2011. üzleti évét lezáró Mérlegbeszámolóját 2240
eFt mérleg főösszeggel és 229 eFt tárgyévi alaptevékenységből származó eredménnyel az
Egyesület Közgyűlése felé elfogadásra javasolta.
4 Csontos István Emlékverseny:
Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2012-ben július 6-án, a Kiskunmajsai HUNOR SE
lőterén tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt.
és az Egyesület közös szervezésében.
A sportrendezvénnyel emlékeztünk meg a tragikus körülmények között elhunyt
kollegánkra, Csontos Istvánra, egyesületünk egykori aktív tagjára.
Az előzetes jelentkezések és a helyszínen történt regisztráció alapján 56 egyéni versenyző
és 11 csapat nevezett a versenyre. A résztvevő sportlövészek Gyorsított korongvadászaton
3 x 25 korongra 3 lőpályán, és állócélra 50 m-re lévő testkörös vadalakra szabadkézből
bizonyíthatták tudásukat egyéniben és csapatban.
A rendezvényről a beszámoló, valamint a helyezések az Egyesület honlapján találhatók.
5 Kutatói Nap:
A november 9-én Püspökladányban megrendezett Kutatói Nap volt a konferenciák
sorában a huszadik alkalom. az ERTI kutatói valamint a NYME oktatói és doktoranduszai
beszámolhattak legújabb eredményeikről.
Az Erdészeti Tudományos Intézet Püspökladányi Kísérleti Állomása által megszervezett
rendezvényen közel 80 résztvevő 10 előadást hallgathatott meg és 8 posztert
tanulmányozhatott át a rendezvény alkalmával.
A Kutató Nap központi gondolata a klímaváltozás alföldi erdőkre gyakorolt hatása, és a
környezeti változások ökológiai és ökonómiai következményei voltak.
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 A konferencia nyitóelőadása Führer Ernő és munkatársai által összeállított „A
KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ AKÁCOSOK FATERMŐKÉPESSÉGÉRE ÉS
ÁRBEVÉTELÉRE A NAGYALFÖLDÖN” című előadás volt;
 Szabados Ildikó „AZ AKÁC NÖVEKEDÉSVISZONYAI AZ ALFÖLDÖN,
ÉVGYŰRŰELEMZÉS ALAPJÁN” címmel megtartott előadásában bepillantást engedett a
fatestbe zárt klímatörténet feltárásának tapasztalataiba;
 Csiha Imre „A TERMŐHELYI VÁLTOZÁSOK TÜKRÖZŐDÉSE NEMESNYÁR KLÓNOK
BIOMASSZA PRODUKTUMÁBAN” című előadásában egy jelentős múltra visszatekintő,
napjaink technikai lehetőségeire alapozó ígéretes termőhely térképezési módszer
fejlesztéséről számolt be;
 Koltay András „A FEKETEFENYŐ TÖMEGES PUSZTULÁSA SÚLYOS
ASZÁLYKÁROKAT KÖVETŐEN” című előadásában ugyan nem alföldi problémával
foglalkozott, de a jelenség sajnos a jövőben Alföldünkön is megjelenhet;
 Dobrosi Dénes „A LEÉGETT BUGACI ERDŐ FELÚJÍTÁSI LEHETŐSÉGEI” című
előadásában számolt be a 2012 tavaszán leégett bugaci ősborókás helyreállítási
munkáiról;
 Csóka György „ÚJ KÁRTEVŐ ROVAROK AZ ALFÖLDI ERDŐKBEN” című
előadásában hallhattuk, hogy Magyarország erdeiben az utóbbi 3 évtizedben az abiotikus
és biotikus károk is növekvő trendet mutattak, mind a gombák, mind a rovarok által
okozott károk növekedtek;
 Berki Imre „TÖLGYESEINK LEHETSÉGES JÖVŐKÉPE A KLÍMAVÁLTOZÁS
FÉNYÉBEN, ÁLLOMÁNYDINAMIKAI VIZSGÁLATOK AZ ELTERJEDÉS SZÁRAZSÁGI
PEREMÉN” című előadásában arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedek szárazodó
időszakának következtében a kocsánytalan tölgy állományok egyedszáma jelentősen
csökkent a fatermési táblák adataihoz képest.
 A konferencia előadói között volt Máté Bence híres természetfotósunk is, aki „A VILÁG
TERMÉSZETI ÉRTÉKEI A TERMÉSZETFOTÓS SZEMÉVEL” című előadásában a
fotózás rejtelmeiről és nehézségeiről tartott élménybeszámolót. Az előadások után a
résztvevők megtekinthették világhírű képeit a Városi Művelődési Központban nyitott
kiállításon.
 Juhász István „ALFÖLDI JELENTŐS FAFAJAINK JÖVEDELMEZŐSÉGE” címen
elhangzott előadásában ismertette a fafajcserés szerkezet átalakításnak hatását az
erdőgazdálkodás jövedelmezőségére rövid és hosszútávon.
 Gálos Borbála „A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSA ÉS A KLÍMA: A TERVEZETT
ERDŐSÍTÉSEK VÁRHATÓ KLIMATIKUS HATÁSA AZ ALFÖLDÖN” című előadásában
ismertette a témában végzett kutatásaikat.
A prezentációkat követően az ERTI állomásán Sódar Pál az Alföldi Erdőkért Egyesület
elnöke és Dr. Borovics Attila az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója
megkoszorúzta Tury Elemér neves erdőmérnökünk szobrát. A rendezvény egy szakmaiés baráti beszélgetések mellett elköltött ebéddel zárult. A találkozó előadásit az egyesület
a szokásos éves kiadványban tette közzé. A kutatói nap részletes beszámolója az egyesület
honlapján megtekinthető, a www.aee.hu címen.
A hagyományokhoz hűen, a szakmai konferencia alkalmával kerültek átadásra az alföldi
erdőgazdálkodás érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére létrehozott
Alföldi Erdőkért Emlékérmek, melyeket 2012-ben
- Vass Sándor (DALERD)
- Kara Miklós (KEFAG)
- Sebők Miklós (NEFAG)
- Dr. Fehér Sándor (NyME) vették át. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
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Fórum: Az akác szerepe és helye az Alföld erdőgazdálkodásában:

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2012. szeptember 13-án tartotta a - résztvevők, előadók
által rendkívül sikeresnek értékelt - fenti címen szervezett Fórumát. Helyszín: Pusztavacs
Általános Iskola. Résztvevők a tagságon, előadókon kívül a NP Igazgatóságok
szakemberei, MEGOSZ tagok, külső érdeklődők.











Célunk az volt, hogy többféle megvilágítást kapjon az akác fafaj, milyen vélhető
szakmai hibák fedezhetők fel az érdekelt felek részéről, de lényeges az is, hogy milyen
társadalmi-gazdasági jelentőséggel bír. A Fórum jogi hátterét a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet megjelenése, és az általa
kiváltott széleskörű szakmai és társadalmi vita adta. Az érdekek egyeztetése az alábbi
előadások, előadók, címek alapján zajlott:
Jóri László Pusztavacs Város polgármestere /Mit jelent az ott élőknek a közel 70 %-os
erdősültség/;
Vajai László a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, Halászati és vadászati Főosztály
főosztályvezetője /Invazív, arany? Az akác jogi tükörben/;
Dr Borovics Attila az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója /Az akác gazdálkodás
biológiai alapjai/;
Dr. Bartha Dénes a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és
Természetvédelmi Intézet intézetigazgató egyetemi tanára /Biológiai-ökológiai problémák
a fehér akáccal kapcsolatban/;
Wisnovszky Károly NÉBIH Erdészeti Igazgatóság igazgatója /Az akác szerepe
Magyarország erdőgazdálkodásában/;
Sipos Ferenc a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferense /Az akác
természetvédelmi jelentősége a Duna-Tisza közén/;
Luzsi József a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke
/Magánerdő gazdálkodás és a fehér akác/;
Nagy Imre az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos munkatársa /Az
akácgazdálkodás ökonómiai elemzése, a tervezett vágáskor helyes megállapítása a
termőhelyi jóság függvényében/;
Palaczki József a DUNAKER Kft. ügyvezető igazgatója /Az akác faanyag felhasználása –
másként/;
A rendezvényen 42 fő regisztrált vett részt (a szervezésben óriási szerepet vállaló
Önkormányzat kollektívája, több helyi szakember, az előadók jelentős része nem
regisztrált, így a becsült létszám ~80 fő).
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Máté Bence Természetfotós vándorkiállítása:

Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2012. júniusában Szolnokon a NEFAG Zrt. új székházában
indította, augusztusban Szombathelyen a Kámoni Arborétum Látogatóközpontjában,
szeptemberben Sopronban az Erdészeti Múzeumban, októberben Kecskeméten a Malom
Központban állította ki a képeket, majd november végén Püspökladányban zárta a
vándorkiállítást. Látogatói létszám ~ 120 000 /nem regisztrált/ fő, pontos létszám a nyílt
kiállítások miatt nem mérhető, a kiállítók által becsült adat.
Egyesületünk fokozott hangsúlyt kívánt fektetni a térség természetvédelmi értékeinek
hangsúlyozására, valamint az illetékességi területünkön működő Nemzeti Park
Igazgatóságokkal közös együttműködés még szorosabbá tételére. Ebbe a program
csomagba szorosan illeszkedett egy, a természeti értékeket a legkitűnőbben ábrázolni
képes alkotó fiatalember fotókiállítása, aki nem mellesleg a Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola (tagintézményünk) egykori tanulója is egyben. Halápi Nándor Úr, az
Iskola igazgatója vette fel Máté Bencével a kapcsolatot, és kérte meg, hogy egy
6
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vándorkiállítás keretein belül bemutathassuk alkotásait, aminek Ő örömmel tett eleget. A
kiállítás célja volt ráirányítani a figyelmet a természeti értékek megőrzése – és az
Egyesület alapvető célkitűzése közötti összefüggésre, céljaink megvalósítására.
Média megjelenésünk: http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/5495/szarnyalo_kepzeletmate_bence_kiallitasa_a_kamoni_arboretumban/
http://www.szombathely.imami.hu/hirek-ujdonsagok/villamjatekunk-nyerj-arboretum-belepotmate-bence-kiallitasara-2
http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/61833_a_lathatatlan_madarfotos_lathato_kepei_szombathe
lyen
http://erdmuz.emk.nyme.hu/hu/hirek/meghivok/2012//mate-bence-a-lathatatlan-madarfotosmeghivo.html/
http://www.kecskemetiarboretum.hu/UserFiles/Image/Aktualis/Hirek/2012/EhetePr/Erdok_hete_K
EFAG_2012.pdf
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A Nemzeti Park Igazgatóságokkal kialakított együttműködés folytatása:

AZ Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság technológiai útkeresés újabb
állomása tuskózás nélküli felújításokban címmel a NYÍRERDŐ Zrt. területén, a Nemzeti
parkokkal folytatott párbeszéd előkészítő állomásaként tartott összejövetelt a Debreceni
nagyerdőben, mely hasznos információkat adott valamennyi résztvevőnek. Ezen munka
továbbvitele 2013-ra is áthúzódik a téma összetettsége, fajsúlya miatt. A részletes
összefoglalót az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság beszámolójában
találhatnak. Az együttműködés további példája „az akác szerepe és helye az Alföld
erdőgazdálkodásában” című Fórum, valamint a Kutatói Nap, ahol a Nemzeti Park
Igazgatóságok szakemberei előadásaikkal színesítették a programot. A Kölcsönös
együttműködés érdekében kiemelt rendezvényeinkről minden esetben értesítjük a
területileg illetékes igazgatóságokat, és amennyiben arra lehetőségük van, úgy előadás
keretében lehetőséget biztosítunk a témát érintő konzultációkra.
9

Elnyert pályázatok 2012-ben:
A Vidékfejlesztési Minisztériummal a PTKF/2016-1/2012. számú támogatási
szerződés megkötésre, és - utófinanszírozásról lévén szó - határidőben elszámolásra
került. A pályázat részletezése:

 A Csontos István Lövész Emlékversenyt lebonyolításához az egyesület a díjazottak
számára érem, serleg vásárlásával, valamint a díjak, helyszín, dátum vésésével járult
hozzá 33 000,- Ft értékben (az egyéb tárgyi feltételeket a résztvevő csapatok nevezési
díjából a HUNOR SE biztosította a helyszínen). A Költségvetésben igényelt, és a
támogatásra elszámolt összeg: 30 000,- Ft.
 ”Az akác szerepe és helye az Alföld erdőgazdálkodásában” c. Fórum
lebonyolításához az egyesület kávé, üdítő, valamint állófogadás költségeivel 146 050,Ft összegben járult hozzá. Költségvetésben igényelt, és a támogatásra elszámolt összeg:
140 000,- Ft.
 A Kutatói Nap lebonyolításához az egyesület a terem bérlettel 30 000,- Ft; Pogácsa 1
000,- Ft; Rétes 15 000,- Ft, Egytálétel készítéséhez alapanyag (vadhús saját szakáccsal
elkészítve) 58 000,- Ft járult hozzá. A kávét, ásványvizet az ERTI biztosította. A Kutatói
Napon elhangzó előadások szövegét külön Kiadványban jelentette meg az Egyesület. A
kiadvány paraméterei: méret B/5, 103 oldal színes ábrákkal, példányszám 100 db,
kartonált ragasztókötéssel. Terjesztése: a résztvevők számára átadással közvetlenül,
valamint az Országos Széchenyi Könyvtár részére kötelespéldányok átadásával történt
ISBN szám alapján. A kiadvány elkészíttetése árajánlat alapján történt, melyet az
Egyesület írásos megrendeléssel igazolt vissza. A kiadás költsége 199500,- Ft. A
7
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kiemelkedő teljesítményeket az egyesület Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozásával
ismerte el, mely a Kutatói Napon, a konferenciával egybekötve került átadására. Az
Egyesület az emlékérmek Öntésére 114 300,- Ft, gravírozására 4 800,- Ft, oklevélre 7
900,- Ft, éremtartókra 20 000,- Ft kért támogatást. . Mindösszesen a programra fordított
költség számlák alapján 450 500,- Ft. Költségvetésben igényelt, és a támogatásra
elszámolt 450 000,- Ft.
 Máté Bence Természetfotós vándorkiállításának lebonyolítása: az egyesület 40 db 60
X 100 cm-es kép előhívási költségeire 340 360,- Ft fordított. Költségvetésben igényelt,
és a támogatásra elszámolt 340 000,- Ft.
(jelenleg a 960 000,- Ft összeg kiutalása folyamatban van, a támogatás összege még nem
érkezett meg számlánkra)
A civil szervezetek működési célú támogatására kiírt pályázaton NEA-KK-12-M0169 számú támogatási szerződés megkötésre került. A támogatás célja az Egyesület
társadalmi szerepvállalásának elősegítése valamint erősítése, a kitűzött feladatok
megvalósításának, szervezésének, koordinációjának, adminisztrációjának, és a társadalom
számára hozzáférhető kiadványok, honlap készítésének, üzemeltetésének, valamint a cél
szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerülő költségek
fedezetének megteremtése.
A pályázaton 250 000,- Ft-ot nyertünk. A pályázat utófinanszírozott. Az elszámolás
folyamatban.
(jelenleg a 250 000,- Ft összeg kiutalása folyamatban van, a támogatás összege még nem
érkezett meg számlánkra)
10 Az egyesület gazdálkodása 2012-ben:
Bár a 2012. évet pénzügyileg negatív eredménnyel (-30 000,- Ft) zártuk, a pályázataink
minden eddiginél sikeresebbek voltak, a támogatási szerződések megkötésre, és
elszámolásra kerültek, de összegük (960 000,- Ft + 250 000,- Ft, azaz összesen 1 210
000,- Ft) a beszámoló készítésének időpontjáig nem folyt be. Kifizetetlen számlánk - úgy,
ahogyan az korábban is megszokott volt- az idei évben sincs. Jelentős összegeket
költöttünk a cél szerinti tevékenységünk színvonalának emelésére, melynek fedezete a
megítélt pályázati összeg.
A 2012. évről szóló „a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete” a jelen beszámolóhoz kerül csatolásra.
Jóváhagyása a közgyűlés hatásköre.

AZ EGYESÜLETI SZAKBIZOTTSÁGOKBAN VÉGZETT 2012. ÉVI
MUNKÁKRÓL:
Kereskedelmi Szakbizottság
Szakbizottság vezető Vízhányó László
I. Szakbizottsági ülés
Helyszín: EGERERDŐ Zrt., Arló Keserüi vadászház
Időpont: 2012. február 21.
Tárgya:
1. A kazincbarcikai AES és a szakolyi biomassza erőmű újraindításának régiós és
országos hatásai. Általános - országos- tüzifa piaci körkép;
8
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2. Első negyedévi kereslet - kínálat elemzése az erdei primer választékok piacán, a
megkötött szállítási szerződések tükrében;
3. A szolnoki Derula Kft kapacitás bővítésének és az újkígyósi Beck-Holz Kft
újraindításának hatása a régiós és országos NNY hámozási rönk piacára.
Az elején a részvénytársaságok lehetőségeihez igazodva, valamint a védett területeken a
szűk fahasználati időintervallum miatt viszonylag nagy termeléseket indítottak.
Ugyanakkor a januári és a februári csapadék illetve a hó viszonyok több helyen
nehezítették a szállítást. Lényeges tétel volt a részvénytársaságoknak az önkormányzati
tűzifa, mely jelentős mennyiségben régiótól függetlenül hatott a keresletre. Sajnos a
kazincbarcikai erőmű nem lett újraindítva és a Szakoly erőmű alapanyag igénye is
elmaradt az előzetes várakozásoktól. A Szakbizottsági ülés témái között szerepelt még a
szolnoki DERULA Kft. kapacitás bővítésének és az újkígyósi Beck- Holz Kft.
újraindulásának hatása a régiós és országos nemesnyár hámozási rönk piacokra. Általános
megállapítás volt ugyanakkor, hogy az előző évekhez képest még e nyomott árakon is, de
kereslet bővülés volt észlelhető. Ugyanakkor az általános gazdasági válság hatása szinte
más minden faipari szegmensben is érezhető volt. Ilyenkor fontos, hogy a kereskedelmi
szakemberek nem csak egy keresleti piacon tudjanak együtt dolgozni, hanem az ilyen
sokrétű gazdasági problémával terhes, erősen túlkínálati piacon is egymást segítsék közös
konzultációikkal.
II. Szakbizottsági ülés
Helyszín: NEFAG Zrt., Pusztavacsi Vadászház.
Időpont: 2012. április 19.
Tárgya:
1. A cégek jelenlegi, illetve jövőbeni kapcsolata a DERULA Kft-vel. Az új beruházások
hatása a régió keresleti viszonyaira;
2. A NNY hámozási rönk értékesítésének I. negyedévi tapasztalatai. Várható trendek;
3. Kemény lombos fűrészrönk kereslet- kínálat elemzése.
A munkaértekezletet megelőző napon a DERULA Kft. lehetőséget biztosított az AEE
Kereskedelmi Szakbizottságának, hogy megtekintsék a szolnoki üzemükben az új
beruházásuk gyártó sorát üzem közben. Bemutatásra került a rönktér és a készárú raktár
is. Ezúton is fejezem ki köszönetemet a NEFAG Zrt.-nek ezen belül külön Dégi Zoltán
Vezérigazgató Úrnak, hogy szervező munkájával lehetővé tették ezen szakmai programot.
Az üzemlátogatást követően kötetlen szakmai beszélgetést folytathattunk a DERULA Kft.
tulajdonos és üzem vezetőjével. Másnap folytatódott a NNY hámozási rönk
értékesítésének első negyedévi tapasztalatainak értékelése. További téma volt a válság
során kialakult recesszió hatásainak elemzése, hiszen az erdőgazdaságok szinte összes
primer és szekunder termékeit érintette a kereslet (ár) csökkenése valamilyen mértékben.
A válság különösen érzékenyen érintette azon erdőgazdaságokat, amelyek faiparral is
rendelkeztek (Paletta, Parketta stb.). Szinte általános a fizetési morál negatív változása is.
Egyedüli üdítő színfolt a tölgy rönk viszonylagosan kialakult jó kereslete és magas ára.
III. Szakbizottsági ülés
Helyszín: KEFAG Zrt., Bugaci Vadászház.
Időpont: 2012.október 12.
Tárgya:
1. Rakodólap alapanyag helyzetkép, rakodólap piac elemzése az ÖKOPAL Raklapüzem,
Bugaci Fűrészüzem értékelése alapján;
2. A lágy lombos sarangolt áruk piacán kialakult kereslet- kínálat, valamit a felvevő piac
monopolisztikus jegyei és ezek következményei;
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3. Az Erdészeti Részvénytársaságok közötti kereskedelmi együttműködések elemzése,
értékelése.
A Szakbizottsági ülésen résztvevők már be tudtak számolni a részvénytársaságok első 9
hónapjának gazdálkodási eredményeiről. A rakodólap alapanyag piaci helyzetképről az
ÖKOPAL Raklapüzemen, és a Bugaci Fűrészüzemen keresztül nagymértékű betekintést
nyerhettünk. A gazdasági visszaesés következtében a csomagolóipari termékekre így a
palettára is visszafogott a kereslet. Abban minden résztvevő egyetértett, hogy a kereslet
ilyen nagyságú csökkenése rövid idő alatt nem normalizálódhat. Emiatt várhatóan az
alapanyagok ára is ezekhez igazodva alacsonyan marad, ugyanakkor továbbra is
megállapítható, hogy régiónként jelentős ár és kereslet eltérés tapasztalható. A fenti jel
mutatja, hogy mennyire fontos a konzultáció a kereslet és kínálat folyamatos változása,
valamint a Zrt-ék közös piacainak egyeztetése, és az új felhasználási lehetőségek
folyamatos megismerése továbbra is elengedhetetlen.
IV. Szakbizottsági ülés
Helyszín: Nyírerdő Zrt., Gúthi Kis Vadászház.
Időpont: 2012. november 21.
Tárgya:
1. Az akác és a fenyő primer erdei választékok kereslete- kínálata, alapanyag piaci
körkép;
2. Éves értékelés a sarangolt áru keresletéről;
3. 2013-évi kereslet- kínálat, várható trendek régiónként;
4. A DERULA Kft. tulajdonosával, illetve a Montanari Hungary Kft. üzemvezetőjével
folytatott tárgyalás a lehetséges 2013-as szállítási szerződésekről.
Az utolsó munkaértekezlet tárgya szintén a NNY hámozási rönk piaca volt. Az őszi
FAGOSZ Konferencián a két legnagyobb hámozással foglalkozó cég vezetője
megkeresett és lehetőséget kért egy a Szakbizottsági Ülés keretein belüli konzultációs
lehetőségre. A Kereskedelmi Szakbizottság tagjai összességében közel 50%-kal
rendelkeznek a Magyarországon a NNY-i piacon, így nem volt véletlen a DERULA Kft.
és a Montanari Hungary Kft. megkeresése. A Szakbizottsági ülésen közel másfél órában
tájékoztattak a 2013-as év várható, vásárolható hámozási alapanyag feltételeiről és
mennyiségeiről. Ezek után az értekezlet fő témája az akác és a fenyő primer erdei
választékok keresletének, kínálatának elemzése volt. Általánosságban megállapítható volt,
hogy régióktól függetlenül az akác termékek a válság ellenére is rendkívüli jól eladhatóak
voltak. Nagyon fontos programpont volt a 2013-évi szállítási szerződéseinek
előkészítésére való felkészülés. Ezekhez a közös konzultációk egyeztetések igen nagy
segítséget nyújtanak. A bizottsági tagok úgy állapították meg, hogy új piaci szegmensek
jöttek létre (pl. Kozák-Trans Kft., és régi biztos piacok szűntek meg pl. Montanari Kft.)
ezen helyzet elemzése, valamint az ezekre ható tényezők helyes következtetése a jó
gazdasági döntések meghozatalához elengedhetetlen. Jellemző volt az egész évre a forint
árfolyamának folyamatos változása, ami az export jövedelmezőségére volt nagy hatással.
Ezeket a problémákat csak fokozta, hogy a vevők ezen mozgásokat az árak folyamatos
változtatásával ki is használták. Ezek a folyamatosan változó faktorok megnehezítik a
gazdasági tervezést és döntést. A hatások közgazdasági elemzése, illetve az ezt kezelő
gazdasági döntések meghozatala minden erdőgazdaság számára rendkívül fontos. A
fahasználati ágazatok jövedelmezőségének csökkenése komoly gondot indukálhat az
egész ágazatra nézve.
A teljes erdészeti és faipari szegmens elemzéséhez elengedhetetlen, hogy nem csak kisebb
régiókban , hanem országos szinten (EU-s szinten is) kapjanak a kereskedők információt
az üléseken. Az ülésekről a már évek óta megszokott jegyzőkönyvek továbbra is csak
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kivonatos formában készültek, és készülnek el ”a Zrt-k információinak titokvédelme
miatt”, de a végzett munka eredményessége így is nyomon követhető. Külön figyelmet
fordítunk a versenybizottság által sérelmezhető ár- és egyéb egyeztetések mellőzésére.
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.
A szakbizottsági üléseken a tagszervezetek kereskedelmi szakemberei, a jelenléti ívek
alapján ülésenként 8-12 fő vett részt. 2012-ben mindösszesen 39 fő.
Informatikai Szakbizottság
Szakbizottság vezető Tóth Rafael
I. Szakbizottsági ülés
Helye: ERTI Püspökladányi Kísérleti Állomás és Arborétum. 4150 Püspökladány,
Farkassziget 3.
Időpontja: 2012. június 27.
Témák és előadók:
1. Erdészeti Távérzékelés – Prof. Dr. Tamás János DSc egyetemi tanár, Debreceni
Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Víz- és
Környezetgazdálkodási Tanszék;
2. Digitális Termőhely Térképezés – Dr. Illés Gábor állomásigazgató Erdészeti
Tudományos Intézet
A szakbizottsági ülés 20 fő jelenlétében került megtartásra. A szakbizottság vezetőjének
megnyitója után az egyes témák előadói megtartották előadásaikat.
Az első előadást Prof. Dr. Tamás János DSc egyetemi tanár (Debreceni Egyetem
Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Víz- és Környezetgazdálkodási
Tanszék) tartotta „Erdészeti Távérzékelés” címmel. Az előadáson elhangzott, hogy a
mezőgazdaságban (elsősorban a gyümölcstermesztésben) folynak földi és légi digitális
módon végzett növénykultúrákon lézer szkennelési kísérletek. Az így nyert adatok
feldolgozása után jó közelíthető becsléseket lehet elérni a várható termésmennyiségről.
Ennek a technológiának köszönhetően erdészeti fahozam vizsgálatot lehet végezni egyegy adott erdőterületről. Az előadás végén a hallgatóság részéről is több kérdés merült fel
a témával kapcsolatban, melyre az előadó nem erdészeti vonatkozásban választ adott.
A második előadás kapcsolódott az elsőhöz, melyet Dr. Illés Gábor állomásigazgató
(Erdészeti Tudományos Intézet) tartott „Digitális Termőhely Térképezés” címmel. Az
erdőtervi termőhelyi adatok digitális térképen történő ábrázolással, illetve az egyes
erdőállományok fatermő kepeségeit együtt ábrázolva rendkívül sokat mondó információ
nyerhető egy adott termőhely jóságáról. Sajnos az erdőtervi adatok alapján nem lehet
kellő részletességű adatot nyerni egy-egy adott tájegység talajadottságairól. Szükséges
hozzá terepi, hálózatban elvégzett mintavételezés is, amely pontosabb adatot szolgáltat az
adott termőterületről. A légi felvételek, melyek különböző spektrumban készülnek,
szintén adatinformációval bírnak ez erdőterület termőhelyi képességéről.
Műszaki Szakbizottság
Szakbizottság vezető Hajnal Imre
I.

Szakbizottsági ülés
Helye: SEFAG Zrt. Lábodi Erdészet Szilágyi Erdei iskola
Időpontja: 2012. március.
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Címe: A Cser-Tő I&M Kft által kifejlesztett tuskószeletelő gép gyakorlati bemutatója
üzemi körülmények között.
Napirendek:
1. Teljes talajelőkészítés - komplex faanyag hasznosítás (Szabó Tibor).
2. Tuskószeletelő gép fejlesztése (Cser-tő I&M Kft., Csík Mihály ügyv.).
3. Szélsőséges időjárási viszonyokhoz tervezett kétéltű terepjárók (Erdőgépker Kft.,
Katona Csaba ker. vez. és Beznóczky Antal ügyv.).
4. Energetikai faültetvényekkel kapcsolatos tapasztalatok a SEFAG Zrt.-nél (Isó Lajos).
Az elméleti tájékoztatókat illetve az előadásokat terepi bemutató követte ahol a
gyakorlatban is bemutatásra kerültek az eszközök, munkagépek. Újdonságként volt
látható a SEFAG által létesített energetikai faültetvény.
A Szabás és Nagykorpád községhatárban mintegy 180 ha-on létesített energetikai célú
faültetvény elsődleges célja annak megállapítása, hogy kedvezőtlen termőhelyeken milyen
lehetőség van energetikai célú faültetvény telepítésére és fenntartására, illetve mely fajták
alkalmazhatóak az adott területen.
A résztvevők becsült száma 100 fő volt.
II.

Szakbizottsági ülés
Helye: DALERD Zrt.
Időpontja:2012. június 27.
Címe: HNY,NNY-HNY célállománnyal kivitelezett erdőfelújítások megtekintése. Széles
sorközű erdősítés egy menetben való sorközápolása állítható munkaszélességű rugóztatott
sorközművelő tárcsával.
Programpontok:
1. Fazekas József termelési vezérigazgató-helyettes: Köszöntő
2. Vízhányó László erdészetigazgató
3. Gépesítési bemutató: LEMKEN RUBIN 9/300 U, AGROMASTER MEDIUM FOREST
MDF 300 tárcsák Széles sorközű erdősítés egy menetben való sorközápolása állítható
munkaszélességű rugóztatott sorközművelő tárcsával.
4. Értékelés. A tapasztalatok megbeszélése. Vita.
A résztvevők száma közel 45 fő volt.

III.

Szakbizottsági ülés
Helye : Sopron MKB Aréna
Időpontja: 2012. szeptember 6-8.
Címe: INNO-LIGNUM Kiállítás
A Szakbizottság tagjai fakultatív szervezésben látogatták meg a soproni INNO-LIGNUM
erdészeti és faipari gépkiállítást. Az MKB Arénában és környékén több mint 80 kiállító
7000
m2-en
várta
a
szakembereket
és
az
érdeklődőket.
Az inno-Lignum Sopron idén is remek alkalmat adott arra, hogy az erdészeti és faipari
vállalkozások és szervezetek bemutassák tevékenységüket, innovációs eredményeiket,
ugyanakkor a vásár lehetőséget teremtett új üzleti kapcsolatok kiépítésére, új termékek
bemutatására valamint értékesítésére. Azonban nem csak a szakmai közönség számára
nyújtott a rendezvény újdonságokat, üzleti előnyöket. A több ezer látogató idén is nagy
érdeklődéssel fogadta a három nap alatt tartott szakmai konferenciákat, tréningeket és
szakmai bemutatókat, melyek az „innováció a gyakorlatban” téma köré épültek. A
Nyugat-magyarországi Egyetem az elmúlt évekhez hasonlóan szintén faipari
konferenciákkal színesítette a programot.
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IV.

Szakbizottsági ülés
Helye: KEFAG Zrt. Bugac
Időpontja: 2012. november 15.
Címe: Tuskókiemelés nélküli teljes talaj előkészítés és erdőfelújítás technológiája a FAE
SCH 75 tuskómaró alkalmazásával. Hidraulikus tömörítésű, darus vágástéri apadék
gyűjtő pótkocsi.
Programpontok:
1. Ugró Sándor Termelési vezérigazgató-helyettes: Köszöntő
2. Koczka Zoltán Erdőgazdálkodási osztályvezető: Témafelvetés, a program ismertetése
3. Erdőművelési bemutató Tuskókiemelés nélküli teljes talajelőkészítés technológája
FAE SCH 75 tuskómaró alkalmazásával
4. Gépesítési bemutató műszaki probléma miatt elmaradt
5. Konzultáció: a látottak megbeszélése.
A résztvevők száma 38 fő.
Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság
Szakbizottság vezető Koczka Zoltán
I. Szakbizottsági ülés
Csemetetermesztés specifikumai a KEFAG Zrt. csemetekertjeiben
Előadó: Madácsi Sándor KEFAG Zrt. Észak-Kiskunsági Erdészet erdészeti igazgató, Gyenes
Károly KEFAG Zrt. Csemetetermesztési előadó
Helyszín: KEFAG Zrt. Észak-KIskunsági Erdészet, Solti csemetekert, Bölcskei sziget
Időpont: 2011. május. 10.

A KEFAG Zrt. az alföldi régió erdészeti csemetetermelésében meghatározó, néhány fafaj
– feketefenyő, fehérnyár, akác – tekintetében pedig országosan is jelentős szerepet tölt be.
Jelenleg 10 erdészeti és 2 dísznövényt termelő saját csemetekertet üzemeltet, a nettó
termelésre alkalmas terület több mint 170 hektár, amelynek egyszerre kb. 50-55%-át
hasznosítja csemetével, karácsonyfa és anyateleppel. A többi területen részben a termelés
folyamatosságához szükséges ugar van hagyva, részben vadtakarmányt termel. Az elmúlt
években a csemetetermelés műszaki háttere sokat javult, a termelés technológiája
egységessé vált. Működő csemetekertek kiváló műszaki színvonalú öntözőrendszerekkel
vannak ellátva, amelyek biztos alapot nyújtanak a minőségi csemetetermelés
megvalósításához. A megtermelt csemete mintegy 60%-át az erdőfelújítások és
erdőtelepítések során hasznosulnak, 40%-át pedig értékesítik.
A program során a Solti csemetekertben a szürkenyár vetés technológiája került
bemutatásra, kiértékelésre.
A program második részében egy, a bölcskei szigeten végzett véghasználat utáni tuskózás
nélküli kézi erdőfelújítást tekintettünk meg, mely a térségben nem általános erdősítési
mód, de a környezeti adottságok ezt itt lehetővé teszik.
Résztvevők száma 18 fő.
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II. Szakbizottsági ülés
Hullámtéri erdőfelújítások fafajválasztási problémái.
Előadó: Vízhányó László DALERD Zrt. Szegedi Erdészet erdészeti igazgató
Helyszín: DALERD Zrt. Szegedi Erdészet, Mártély-Ányás sziget
Időpont: 2012. június 27.
Mártély –Ányás sziget a Szegedi Erdészet Tisza hullámterében lévő Mártélyi Tájvédelmi
Körzet része. A védett területen két holtág található: az Ányási és a Körtvélyesi holtág. A
holtágak a megmaradt fokokon még itt-ott ma is kapcsolatban állnak az élő Tiszával, de
már bizonyos részeik feltöltődtek, eutrofizálódtak. A folyó ezen szakaszán az évenkénti 23 áradás jellemző, a március-áprilisi tavaszi, és a május-júniusi zöldár. E mellett az utóbbi
években rendszeres karácsonyi-újévi árhullám is. Az áradás levonulása után a
kubikgödrökben, a rétek mélyedéseiben hónapokig ott maradnak a pangó vizek, néha
megvárva a következő kiöntést is. Erdőgazdálkodási szempontból komoly gazdasági
hátrányt jelent a természetvédelmi hatóság őshonos célállományokhoz való ragaszkodása
a gyors vágásfordulójú és eredményes nemesnyár felújításokkal szemben.
Az elmúlt tíz év gyakori problémája volt, hogy a folyókon levonuló árvizek, valamint a
lehullott csapadék mennyisége és annak időbeni eloszlása szélsőségek között mozgott.
Ennek következtében az aszály, az árvíz és a belvíz is károsította az erdősítéseket, sőt volt
olyan év, hogy egyszerre mind a három kárt regisztráltunk az E lapokon. Ezek
helyreállítása komoly feladatot jelentett. Védett természeti területeken gyakori probléma
volt, hogy egyazon erdőrészlet erdőfelújítására a természetvédelmi, vízügyi kezelői
szervek eltérő előírásokat adtak, melyek nem voltak összhangban akár az üzemtervvel
akár az erdészeti hatósági elvárásokkal akár más kezelői szervek, szakhatóságok
nyilatkozataival. Így nehéz volt tervezni, gyakran probléma volt az ültetési hálózat vagy a
fafaj megválasztása.
2010. januárjának első heteiben 5-6 m közötti árvízszinten a Tisza-folyó áradását tették
lehetővé a Közép- és Alsó-Tiszán a kiskörei duzzasztómű kezelői. Erre jött rá tartós -10
ºC alatti hőmérséklet, mely a fotókkal több fórumon illusztrált pusztulást okozta a fiatal
erdősítésekben. A terepi felvételeket az időjárás felengedésével 2010. tavaszán lezártuk, a
részletenkénti tárgyalásokat a korábban kialakult elvek alapján folytattuk. A teljes körű
kárfelmérés a 2010. évi E-lapozásra maradt. A 2010. május 20-i záró tárgyaláson, a
többség még bízott abban, hogy a korábban létesített hazai nyár erdősítések a jégkárt
követően felsarjadnak és hosszú távon a vízügyi elvárásoknak megfelelően alakíthatóak.
Így az előzetes tárgyalás véleményeltérését általában azon erdőrészletek esetében tartotta
fenn az ATIKÖVIZIG és a Szegedi Erdészet, ahol NNY vagy EKL véghasználat került
előírásra védett területen a nagyvízi levezető sávban. 2010-ben azonban a vegetációs
időszakban is tartósan áradt a Tisza a folyamatos esőzések miatt, emiatt a remélt
sarjadások is elmaradtak a hullámtéren.
A program során megtekintettük a 2011 év őszén és 2012. év tavaszán kivitelezett
mintegy 150 ha korábban károsult, ill. korábbi pusztavágás után létesített első kivitelű
felújításokat. Különösen eredményesek voltak a NNY-HNY elegyesen kivitelezett
célállományok, melyek a törvény adta lehetőségeknek megfelelően az esetleges árvízi
lefolyást lehetővé teszik, de az őshonos elegyesség folytán a természetvédelmi céloknak is
megfelelnek.
A program második felében széles sorközű erdősítések sorközápolására alkalmazott
rugózott sorközművelő tárcsák gyakorlati bemutatóját tekibntettük meg (LEMKEN
RUBIN 9/300 U, AGROMASTER MEDIUM FOREST MDF 300).
Résztvevők száma 20 fő.
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III. Szakbizottsági ülés
Homoki tölgyesek folyamatos erdőborításának megoldási kisérletei, termeészetközeli-,
tuskózás nélküli erdőfelújítások a Debreceni Nagyerdőben.
Előadók: Juhász Lajos Nyíredő Zrt. termelési vezérigazgató-helyettes, Fekete György
erdészeti igazgató
Helyszín: Nyíredő Zrt. Debreceni Erdészet
Időpont: 2012. október 16.
A Debreceni Nagyerdőben az állományok több mint 10%-a 100 évesnél idősebb. Az
elmúlt években a legidősebb tölgyesek egészségi állapota rohamosan romlik. A megjelenő
özönnövények visszaszorítása, az idős tölgy állományok, állományrészek megújítása
elengedhetetlen. A munkák elkezdése nem várathat, mivel 100 ha tölgyes jövőben sorsát
kell rendezni. El kell kerülni, hogy egyszerre kelljen az összeomló tölgyesek helyzetét
kezelni. Cél: Gyöngyvirágos tölgyesek maradványfoltjainak, állományrészeinek biológiai
fenntarthatóságig történő megőrzése. Hosszú távon a termőhelyi potenciált megőrző
őshonos, nem szelektált fafajú természetközeli állományok kialakítását kell megcélozni,
úgy, hogy a természeti értékek megőrződjenek. A lehető legkíméletesebb beavatkozással
kell a rekonstrukciós munkákat elvégezni.
A rekonstrukciós tevékenység főbb jellemzői, célkitűzései:
− Minimális területen történjen a felújítás (mikrotermelések)
− Nem szelektált szaporítóanyag felhasználása
− Helyi ökotípusú kocsányos tölgy makk alkalmazása
− A termőhelyen minimális bolygatást alkalmazzunk
− A még fenntartható állományrészeket, hagyásfa csoportokat megőrizzük
− Biztosítani kell a fafajok gyors visszatelepülését
− A természetszerű folyamatokat a lehető legjobban közelítsük meg.
A fejlesztés leírása, műszaki ismertetése, időbeli ütemezése:
A rekonstrukciós munkák a lékek helyének kialakításával indultak. A lékek száma 3 db/ha
1,5 famagassági átmérővel. A 1,5 szeres famagassági átmérőt az újulat fényigényének
biztosítása indokolja, hiszen 1 famagasság esetén teljesen leárnyékolja a léket a környező
faállomány. Átlagos lék területe 0,08-0,09 ha. A lékek nagysága a tölgy fényigényét talán
minimálisan biztosítja, így is a lékek északi felén számíthatunk normális fejlődésre. A
kijelölést a már természetesen létrejött lékekre kell korlátozni, így a természetesen
felverődő özönfajok fejlődését, szaporodását is megakadályozzuk. A lékek kivágandó
törzseit kijelölték, mind a törzsön mind az egyedek gyökfőjén. A fakitermelést, illetve a
lék cserje mentesítését ősszel végezték el. A fakitermelést rövidfás munkarendszerben
végezték, tő melletti felkészítéssel. A közelítést kijelölt közelítő utakon végezték,
kijelölés után. A kíméletes közelítést lehetőleg fogatos módon kellett végezni. Lékenként
a tervezett kitermelendő fatérfogat max 15 m3/lék. Abban az esetben, ha természetes lék
kialakítására nem volt mód, akkor a kiszáradt tölgy foltokban kellett a lékeket kijelölni. A
fenntartható állományrészeket, vitális tölgycsoportokat messzemenőkig kímélni kellett.
Ősz végére magágy előkészítést kellett végezni 2,50-es sortávval 40-50 cm széles sávban
(minimális bolygatást szem előtt tartva) meglazítva a talajt legalább 8-10 cm-es
mélységben, így a termőhely ökológiai memóriája szinte érintetlen marad. Helyben
gyűjtött makkot vettek ca. 50 kg/lék mennyiségben. Gondosan takarjuk, betapossuk. A lék
déli részén árnyéktűrő gyertyánnal, mezei juharral elegyítették. Az egyes lékeket
szükséges volt 1,0-1,2 méter magasságú panel kerítéssel körbe venni, hogy a vetett
makkot megóvják a vaddisznó kártól. Az oszlopokat 2,5 méteres hosszban, gondosan
tömörítve tették le, számolva, hogy az őz ellen később fonatot is rá kell feszíteni az
oszlopokra.
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A Debreceni nagyerdő folyamatos erdőborítású „kísérletei” a hatályos erdőtörvény és a
természetvédelem elvárásainak megfelelően tovább folynak a helyi erdész szakemberek
gondos erőfeszítései mellett. Eredményeit az Erdőművelési Szakbizottság továbbra is
nagy érdeklődéssel követi nyomon.
Résztvevők száma 16 fő.
IV. Szakbizottsági ülés
Tuskókiemelés nélküli teljes talajelőkészítés technológiája FAE SCH 75 tuskómaró
alkalmazásával a KEFAG Zrt Bugaci Erdészet területén.
Előadó: Ugró Sándor termelési vezérigazgató-helyettes, Fodor Mihály erdészeti igazgató,
Szabó Péter erdészeti igazgató
Helyszín: KEFAG zrt. Bugaci Erdészet
Időpont: 2012. november 15.
A teljes talajelőkésztés hagyományos technológiája tuskókiemelés - tuskóletolásmályforgatás műveletekből tevődött össze. A műveletsor közbülső eleme, a kiemelt
tuskók összetolása több problémát is eredményezett. Egyrészt az összetolás során a felső
un. humuszos réteg jelentős része a tuskókkal együtt letolásra került, rontva ez által a talaj
termőképességét, másrészt az összetolás során keletkezett tuskósorokkal jelentős (8-10%)
termőterület kikerült a termelésből. Különösen nagy gondot jelentett ez az erdőszerkezet
átalakításra tervezett erdőrészek esetében, ahol tuskóösszetolás nem megengedett.
A problémák kiküszöbölése céljából a KEFAG Zrt. egy nagyteljesítményű pásztás
tuskómaró adaptert ruházott be, mellyel a tuskókat a földben forgácsolják szét, így azok
összetolására már nincs szükség.
A bemutatón az új technológia eddigi tapasztalatai kerültek megtárgyalásra, ill.
megtekintésre.

Résztvevők száma 35 fő.
11 2013. évi aktualitások:
A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről ás támogatásáról jelentős változásokat okoz az egyesület
életében.
A közhasznú jogállás 2014. május 31-ig illeti meg az egyesületet, amennyiben
beszámolóját a törvény szerinti formában letétbe helyezi. A letétbe helyezés érinti a
közhasznúsági jelentést is. Az egyesület 2012. január 1-től köteles a kettős könyvvitelt
vezetni. A közhasznúság feltételei két év átlagában fennállnak, így annak fenntartásának
akadálya előre láthatólag nincs. Sürgős feladat az Egyesület Alapszabályának
jogharmonizációja, a közhasznúság feltételeinek alátámasztása. A közgyűlésre várhatóan
az alapszabály tervezete elkészül, jóváhagyásra beterjesztésre kerül.

Kecskemét, 2013. április 11.
……………….
Sódar Pál
elnök
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