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Jegyzőkönyv
az Alföldi Erdőkért Egyesület Elnökségi-, Szakbizottság-vezetői, Számvizsgáló Bizottsági
üléséről
Helyszín:
Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti
Tagintézménye,
6721 Szeged, József A. sgt. 26.
Időpont:
2012. október 26. (péntek) 10:00 óra
Jelen vannak: jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/ 9 fő.

Az ülés napirendi pontjai:
1.
2.
3.
4.

Halápi Nándor igazgató köszönti a résztvevőket;
Egyesületi beszámoló a 2012. évi tevékenységről;
Az Egyesület pénzügyi helyzete;
A Szakbizottság Vezetők tájékoztatása a 2012. évi programokról
/megvalósult, még tervezett/;
5. Tájékoztató a 2012. évi Kutatói Napról;
6. Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozás, a javaslatok alapján döntés a
jelöltekről;
7. Egyéb.

1. Köszöntő:
HALÁPI NÁNDOR: Mint házigazda köszöntötte a megjelenteket a Szegedi Szolgáltatási
Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézményében. Röviden ismertette az
Iskola 2012. évi működését, a közös munka eredményeit. Kiemelte az Iskola közvetlen VM
alá tartozásának támogatását az Egyesület részéről. A Vidékfejlesztési Minisztérium szintén
megerősítette a kezdeményezést, azt kiemelten indokoltnak tartja, hiszen mind a tárgyi, mind
a személyi feltételei adottak a színvonalas képzésnek. A jogi háttere a fenntartó váltásnak
jelenleg nem adott, így nincs információ a továbbiakról. A szakmai képzés tekintetében:
2013. szeptember 1-el megszűnik az erdésztechnikus, onnantól erdész-vadgazda technikus
képzés lesz a képzési jegyzékben. 14 képzési hely jelentkezett. A túlképzés esélye ezzel
megnövekedett, nagyon eltérő képzettségi szintekkel, nagyon eltérő finanszírozási
lehetőségekkel (l. csemetekert) lehet a jövőben számolni.
SÓDAR PÁL: Köszöntötte a megjelenteket, köszönetét fejezte ki, hogy helyet és lehetősséget
kaptunk az összevont elnökségi ülés megtartására. Elnök Úr megállapította, hogy az elnökség
tagjai jelen vannak, az elnökség határozatképes. A tagok, meghívottak e-mailben időben
megkapták az ülés napirendjét tartalmazó meghívót.
A jegyzőkönyv vezetésére Lipák László titkárt, a jegyzőkönyv hitelesítésre Halápi Nándort,
illetőleg Koczka Zoltánt kérte fel, mely javaslattal, valamint a kihirdetett napirenddel a
jelenlévők mindegyike egyetértett.
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.
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2012/8. sz. Elnökségi határozat (2012.10.26.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett
napirendet egyhangúan elfogadta.
2.

Egyesületi beszámoló a 2012. évi eddigi tevékenységről,

3.

Az Egyesület pénzügyi helyzete,

4.

A Szakbizottság Vezetők tájékoztatása a 2012. évi programokról
/megvalósult, még tervezett/:

SÓDAR PÁL: A közgyűlés által elfogadott programjaink a tervezettnek megfelelően
zajlottak/zajlanak. Baráti hangulatban lezajlott a Csontos István Lövész Emlékverseny.
Sikeresnek mondható a Pusztavacson megrendezett Akác Fórum. Az állásfoglalás még hátra
van, mindenképpen ezzel kellene lezárni. A Szakbizottságok munkáját a SZB vezetők a
későbbiekben ismertetik. A többi program folyamatban.
Köszönet Halápi Úrnak a természetfotós kiállítás lehetőségének megteremtéséért, a folyamat
beindításáért. Máté Bence képei nagyon színvonalasak. Rengeteg pozitív visszajelzést
kaptunk ez idáig.
Hátra van az egyik kiemelt programunk, a Kutatói Nap, melyről - mivel az ERTI a fő
szervezője - Csiha Imrétől kért tájékoztatást.
A képzési intézményekkel, fenntartásukkal kapcsolatban még nem jutottunk előre.
HALÁPI NÁNDOR: Megemlítette a középfokú, felsőfokú szakemberek továbbképzési
lehetőségét, a kreditrendszer kialakítását, a benne rejlő szerepvállalásunk lehetőségét.
SÓDAR PÁL: Fenti munkát mindenképpen az Országos Erdészeti Egyesülettel közösen kell
koordinálni.
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A korábban elindított képzési segédlet és tematika már a harmadik
előadásnál tart, hamarosan kiadható anyaggá áll össze, oktatási szakemberek felülvizsgálatára
van szükség, kettő pedig előkészületben. (most fut a készletgondozó használati mód
bemutatása Koleszár Professzor előadásában).
SÓDAR PÁL: Felkérte a Szakbizottság vezetőket a megvalósult programok ismertetésére.
HAJNAL IMRE: A Műszaki Szakbizottság első ülése az OEE Gépesítési Szakosztályával
közösen zajlott Lábodon, egy tuskószeletelő gép bemutatóját követően előadások zajlottak.
Sikeresek azok a rendezvények, ahol a többi Szakbizottság is részt vesz a közös
rendezvényeken, így a DALERD Zrt-nél lezajlott Erdőművelési és Környezetvédelmi
Szakbizottsággal közös program is annak mondható. Szeptember 6-án az INNOLIGNUM
kiállítás volt a harmadik program, amit későbbiekben fakultatívvá tesz. November közepén
lesz a negyedik program a KEFAG Zrt. területén tuskómarás témában az Erdőművelési és
Környezetvédelmi Szakbizottsággal közösen.
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A Kereskedelmi Szakbizottság három programon van túl. Jellemzően a
piac által generált témák kerültek megvitatásra. Mára szokásosnak mondható, hogy az első
szakbizottsági ülés az EGERERDŐ Zrt. vendéglátásában zajlik, ahol is az energetika, a
biomassza erőművek volt a kiemelt téma. (három állt le, majd később mint tudjuk Szakoly
újra indult). A három meghatározó felvevő kiesése, a prognosztizált kínálati piacot hozta
volna magával, de nem ez történt, a faanyag elhelyezése biztonsággal megoldhatóvá vált. A
második ülés a NEFAG Zrt. szervezésében Pusztavacson volt. Kiemelt téma, és külső
résztvevő a DERULA Kft. Fontosságára a Montanári H. Kft. válsága, a DERLA Kft. üzem
átvétele adott okot, ami a hámozási minőségű nyár faanyag elhelyezése szempontjából
mérvadó a tagság számára. A harmadik ülés a KEFAG Zrt-nél zajlott, kiemelt téma a
rakodólap volt, melyben a házigazda jelentősen érdekelt. A rakodólap a fűrészipari
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alapanyagra van óriási befolyással. November 20.-án Gúthon, a NYÍRERDŐ Zrt-nél lesz az
utolsó szakbizottsági ülés.
KOCZKA ZOLTÁN: AZ Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság a közös
rendezvényekben mindig partner, főként a Műszaki Szakbizottsággal. Első programjukat
Solton, a KEFAG Zrt-nél, szürkenyár magvetés témában tartották (elsősorban a NEFAG Zrt.
kérésére). A két Erdőgazdaságnál az eltérő technológia kellő alapot adott ehhez a
programhoz, ami kimondottan jól sikerült. A második téma a mesterséges erdőfelújítások
technológiai váltásának lehetőségei. Június 27-én a DALERD Zrt-nél a Mártély környáki
hullámtér fafaj választási problémái voltak napirenden. SZNY/NNY vita került boncolgatásra.
Az alkalmazott tárcsák bemutatása hasonlóan sikeresnek bizonyult. Harmadik összejövetel
címe technológiai útkeresés újabb állomása tuskózás nélküli felújításokban a NYÍRERDŐ
Zrt. területén. Ez a program részben a közös Nemzeti parkokkal folytatott párbeszéd
előkészítő állomása is volt egyben. A Debreceni nagyerdőben lezajlott ülés hasznos
információkat adott valamennyi résztvevőnek, bár a téma korántsem egyszerű, számtalan
oldalról megközelíthető. November közepén lesz a negyedik, egyben utolsó szakbizottsági
ülés, szintén a Műszaki Szakbizottsággal közösen, tuskómarás témában, FAE tuskómaró gép,
+ vágástakarításban alkalmazott hidraulikus platójú pótkocsi bemutatójával. Külön köszönet
Csiha Imrének, hogy Józsán a Monostori erdőt, mint minőségi akác termesztési bemutatót
leszervezte.
TÓTH RAFAEL: Az Informatikai Szakbizottság az első ülését a nyáron Püspökladányban
tartotta, Tamás János Professzor a Debreceni Egyetemről tartott előadást távérzékelés az
erdészeti terepi felmérésekben, majd azt követően az ERTI tartott bemutatót digitális
termőhelyi térképezés témában. A második ülés még folyamatban, novemberben várható a
NEFAG Zrt-nél, ahol a tulajdonos MFB is előad. Mindenképpen hasznos lenne műszaki
vezető kollégákat is bevonni a munkába, hiszen a szakbizottságot zömében informatikus
kollégák látogatják.
ANDRÉSINÉ DR. AMBRUS ILDIKÓ: Ismertette az Iskola hatályos szervezeti felépítését.
Büszkén ismertette az Iskola tanulói által a szakmai versenyeken elért eredményeket.
LIPÁK LÁSZLÓ: az Egyesület két pályázaton indult 2012-ben, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőnél működési költségekre 250 000,- Ft-ot, a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól, mint agrár és vidékfejlesztési szakmai szervezet és érdekképviselet szakmai
feladatai, programjai költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi
körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében 960 000,- Ft-ot
nyer el. A pályázatok aláírása és postázása folyamatban. Az elszámolások a szerződések
aláírását követően kerülnek leadásra.
5.

Tájékoztató a 2012. évi Kutatói Napról

CSIHA IMRE: A Kutatói Nap előkészületei rendben vannak, a publikációk leadása csúszik, de
várhatóan a határidőkre rendben leadásra kerülnek, és a Kiadvány kiadásra kerül. Az ERTI is
szervez egy kiállítást a Máté Bence fotóiból. Felmerült az akác fórum előadásainak
anyagának a Kiadványba kerülése. Egyenlőre csak Dr. Bartha Dénes előadása, de egyeztetés
alatt áll a dolog. Máté Bence nem kíván megjelenni benne, de a kutatói napon biztosan részt
vesz.
SÓDAR PÁL: Örömmel hallgatta a beszámolókat. Megállapította, hogy 2011-hez képest sokat
színesedett az Egyesületben és a Szakbizottságokban folyó munka. 2013-ban a Közgyűlést
korábban kell tartanunk, mivel az Elnökség mandátuma egyszerre jár le, és döntést kell
hoznia a Tagságnak a témában. Szavazásra bocsátotta a 2-5. napirendi pontokat.
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.
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6.

Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozás, a javaslatok alapján
döntés a jelöltekről:

SÓDAR PÁL: A mai Elnökségi Ülés legfontosabb napirendi pontjához érkeztünk. A tagság 4
jelöltet állított. Egy jelöltet a KEFAG Zrt. Kara Miklós erdészeti igazgató személyében, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem részéről Dr. Fehér Sándor egyetemi docens, intézetigazgatóhelyettes, a DALERD Zrt. részéről Vass Sándor vezérigazgató, a NEFAG Zrt. részéről Sebők
Miklós erdőgazdálkodási vezető kapott jelölést. A jelenlévők megvitatták a jelöléseket, majd
az alábbi határozatot hozták:
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
adományozza.
7.

Egyéb

LIPÁK LÁSZLÓ: Megkeresés érkezett Zalaegerszegről, a Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ részéről, hogy a Szombathelyen látott, és ott nagy sikerrel zajló kiállítás
fotóanyagát megkaphatják-e, és ha igen, azt milyen formában. Az elnökség javasolta a Máté
Bence stábbal a közvetlen a kapcsolatfelvételt a szerzői jogok tekintetében.
Megkeresés érkezett továbbá a DUNAKER Kft. részéről, a magyar termék nagydíjas Pumi
játszótéri rendszerek kapcsán. Palaczki Úr felvetette a Tagság számára a közös
együttműködés lehetőségét. A levelét a tagság felé továbbította. Visszajelzést vár.
SÓDAR PÁL: A Pusztavacsi Akác Fórum lezárása egy állásfoglalással mindenképpen nehéz
feladat, Dr. Borovics Attila főigazgató Úr ígéretet tett a segítségre az összeállításában.
Mindenképpen az ágazatot nagyban érintő, a külső felek számára értékelhető üzenete kell
legyen. A továbbiakban a NYÍRERDŐ Zrt. kell legyen az akác vonalon a zászlóshajó.
2013-ban a HNY, NNY lenne a Fórum(ok) témája.
Élénk diskurzus kell meginduljon a NP Igazgatóságokkal. A kerekasztal megbeszélést,
melynek előkészítése Debrecenben a Művelési és Környezetvédelmi SzB. ülésén már idén
megkezdődött, tovább kell vinni.
A jövő évi Kutatói napra már idén el kell kezdeni készülnünk. Halápi Úr és Vízhányó Úr a
Fórum lebonyolítását vállalták. A Kutatói napra Lakitelken a Népfőiskolán kerítenénk sort.
Az invazív fafajok témájában a MEGOSSZAL fel kell venni a kapcsolatot, és lépéseket kell
tenni a döntéshozók irányába a tárgyban.
SÓDAR PÁL: Elnök Úr az elnökségi ülést érdeminek és eredményesnek találta, megköszönte
az aktív részvételt, majd az ülést bezárta.
Szeged, 2012. október 26.

4

…………………………………….
Halápi Nándor
jegyzőkönyv hitelesítő

…………………………………….
Koczka Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítő

…………………………………….
Sódar Pál
levezető elnök

…………………………………….
Lipák László
jegyzőkönyv vezető

