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

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Központja,
6000 Kecskemét, József A. u. 2.
2013. október 17. (csütörtök) 10:00 óra
jelenléti ív szerint /1. sz. melléklet/

Az ülés napirendi pontjai:
1. Sódar Pál elnök köszönti a résztvevőket;
2. Egyesületi beszámoló a 2013. évi eddigi programokról, tevékenységről;
3. Az Egyesület pénzügyi helyzete;
4. A Szakbizottság Vezetők tájékoztatása a 2013. évi programokról /megvalósult, és még
tervezett/;
5. Tájékoztató a 2013. évi Kutatói Napról;
6. Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozás, a javaslatok alapján döntés a jelöltekről;
7. Egyéb.
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 meghívottak időben megkapták az ülés napirendjét tartalmazó
meghívót. Csiha Imre számvizsgáló bizottsági tag, és Hajnal Imre szakbizottság vezető nincsenek jelen.
Továbbiakban a jegyzőkönyv vezetésére Lipák Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésre Halápi Nándort
illetőleg Koczka Zoltánt kérte fel.
2013/8. sz. Elnökségi határozat (2013.10.17.): Az Elnökség levezető elnöknek Sódar Pált,
jegyzőkönyvvezetőnek Lipák Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőnek Halápi Nándort, illetőleg Koczka Zoltánt
választotta.
2013/9. sz. Elnökségi határozat (2013.10.17.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett napirendet
egyhangúan elfogadta.
Elnök Úr rövid tájékoztatót adott az április 11-i Közgyűlésről. Kiemelte, hogy a közgyűlés javaslatára a
társ civil szervezetekkel, mint MEGOSZ, OEE a kapcsolatot szorosabbá, a közös munkát aktívabbá kell
tenni. Ennek megfelelően az OEE Dél-Alföldi Régió Ülésen az Egyesület bemutatkozott, és felajánlotta
az együttműködés lehetőségét, melyet a régiós elnökség, valamint az OEE elnöke is szívesen fogadott.
A MEGOSZ-al a kommunikáció élénk, és jól megalapozott, a rendezvényekre mindkét fél kölcsönösen
meghívja egymást. A szükséges előre lépés ez irányban megtörtént.
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1. Egyesületi beszámoló a 2013. évi eddigi programokról, tevékenységről, valamint Az
Egyesület pénzügyi helyzete
SÓDAR PÁL: felkérte az Egyesület titkárát, hogy a 2. és a 3. napirendi ponthoz tartozó tájékoztatást a
jelen lévők számára adja meg.
LIPÁK LÁSZLÓ: Röviden ismertette a két nagyrendezvényt, a Csontos István Koronglövő Emlékversenyt
(melynek összefoglalója a honlapunkon részletesen megtalálható, itt nincs részletezve), valamint
tájékoztatást adott a június 18-án megrendezett Fórumról, mely Mártély-Ányás szigeten terepi
bemutatóval, és Derekegyházon a Vadászházban előadásokkal színesítve zajlott le. Külön köszönetet
mondott a DALERD Zrt. kollektívájának a szervezésben és a lebonyolításban nyújtott segítségéért.
A Fórum címe: Nyárgazdálkodás teljes körűen: Jogi-, természetvédelmi-, gazdálkodói vonások, valamint
a nyárgazdálkodás jövője volt.
Célunk az volt, hogy a rendezvénnyel többféle megvilágítást kapjon a nyárgazdálkodás összetett
folyamata, az érdekelt felek (gazdálkodók /magán és állami tulajdonú egyaránt/, természetvédelem,
vízügy) álláspontja, társadalmi-gazdasági jelentősége, valamint milyen szerepet szán az ágazat a
jövőbeni telepítések során a hazai és nemesnyár fafajoknak. Fontos volt kiemelni, hogy a védett
területeken alkalmazandó szürkenyár, fehérnyár fafajok, mint őshonos állományok felújítása nem
mindenütt oldható meg sikeresen. E mellett a nemesnyár fafajták minőségi faanyagára a
feldolgozóiparnak jelentős igénye mutatkozik, területfoglalásuk folyamatosan csökken, ebből eredően
gazdasági jelentősége napjainkra felerősödött. Az előadásokon, terepi bemutatón keresztül próbáltunk
több irányból is az ágazatot érintő problémára rávilágítani, az érdekeltek részéről megoldási
javaslatokat kapni, valamint ezen ellentmondásokat, feszültségeket feldolgozni.
Előadók, előadás címek:
Fazekas József a DALERD Zrt. termelési igazgatója: A terepi bemutatón tapasztaltak
összegzése, témafelvetés;
Lapos Tamás a VM Erdészeti, Halászati és vadászati Főosztály, Erdőgazdálkodási és Erdészeti
Osztály főosztályvezető-helyettese: Jogi szabályozás;
Dr. Borovics Attila az Erdészeti Tudományos Intézet főigazgatója: Nyárgazdálkodás helyzete,
jövőbeni kilátásai;
Nagy Imre az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos munkatársa: Véghasználati hálózatú,
intenzív nemesnyár ültetvények jövedelmezősége;
Luzsi József a MEGOSZ elnöke: Feszültségpontok a nyárgazdálkodásban;
Mind az előadók, mind a hallgatóság részéről nagyra értékelt rendezvény hozzájárult ahhoz, hogy a
feszültségpontokra történő rámutatással az ágazati irányítás, és a szakmai felügyelet is konkrét
információkhoz jutott, valamint a párbeszéd ezen a téren megindult, mely a későbbi rendezvényeken
tényszerűen is elhangzott.
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A fórum további életet él. A Katasztrófavédelem már jelezte igényét a rendezvény
anyagának bemutatására. Az erdő árvizek lefolyására gyakorolt hatása kiemelten fontos számukra.
Erre vonatkozóan Vízhányó Úr tájékoztatott, hogy a kutatási anyagok gyűjtése, egységes formába
rendezése folyamatosan zajlik, vélhetően kiadvány formájában is el fog készülni. Örömmel vette a
DALED Zrt., hogy a rendezvénynek helyet tudott biztosítani.
LIPÁK LÁSZLÓ: az Egyesület pénzügyi helyzetéről: folyószámlánkon a lekötött betéttel együtt október 12.
állapot szerint (azóta pénzmozgás nem volt) 2 690 392,- Ft található. 300 000,- Ft-ot nyertünk a VM
agrárágazati civil szervezetek számára kiírt pályázaton, a szerződés aláírás alatt áll. A decemberi
várható záró (a kutatói nap költségeit, + az egyéb állandó költségeket, mint a felmerülő megbízási díjat
levonva) készpénzállományunk: 2 031 597,- Ft. A Kutatói Napra 550 000,- Ft költség lett tervezve,
melyből 250 000,- Ft a helyszín és a vendéglátás, 300 000,- Ft a Kiadvány költsége. A NEA pályázatunk
sikeres volt mind tartalmilag, mind formailag, de forrás hiányában elutasították (várólistára tették).
Márciusban a 2012. évi pályázati pénzeink is, a beszámolók, és elszámolásokat követően (utó
finanszírozás) befolytak.
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SÓDAR PÁL: Összegezve a Nemzeti Park Igazgatóságok, valamint a VM illetékes két Főosztályával történő
egyeztetéseket a programtervünk tekintetében zsákutcában vagyunk. Nem sikerült eddig szóra bírni
Őket, a párbeszéd nem indult meg semmiféle formában. Talán a Kutatói napon egy előadás
összejöhet. A téma még nem ismert, de az egyeztetés zajlik. A Kerekasztal megbeszélés még mindig
aktuális! Szakbizottsági szinten érdemes lenne felvezetni a témát. Innen indulva sikeresebbek
lehetünk.
Az erdészeti kutatásról: a bilaterális kapcsolatokat ki kell szélesíteni. Jelentős uniós forrásokat nyert el
az ERTI. A nemesítés, stb. nem elhanyagolható téma az Erdőgazdaságoknak (lásd ültetvények felkapott
témája). Szorgalmazni kell az együttműködést minden vonalon.
Felmerült a Fórumok anyagaiból egy kiadvány készítése.

2. A Szakbizottság Vezetők tájékoztatása a 2013. évi programokról /megvalósult, és még
tervezett/
VÍZHÁNYÓ LÁSZLÓ: A négy tervezett szakbizottsági ülésből a tervekkel összhangban 3 megtörtént, egy
pedig már le lett szervezve a KAEG Zrt. Kapuvári Erdészeténél Göbös Majorban. Ezzel zárjuk majd az
évet. Az erdőgazdaságok közötti szinergia kiemelt szerepet kapott az MFB-n belül, ennek megfelelően
jól működik, tartalommal jól megtöltött a Kereskedelmi Szakbizottság.
TÓTH RAFAEL: Az Informatikai Szakbizottság két összejövetelt tervezett, melyből egy már megtörtént a
KEFAG Zrt-nél. Kifejezetten szakembereknek szóló tematikus napot állítottak össze. Külön kiemelte
Kovács János, a KEFAG Zrt. informatikai vezetőjének szervező munkáját. A téma miatt kifejezetten
hasznosnak minősült az összejövetel.
A második program október végére tervezett. Egyelőre a fejlesztések miatt a szakmai rendszerek még
nem mutathatók be üzemkészen. Amint összeállnak, aktuális lesz. A művelés, a fahasználat szakmai
irányítási rendszere került programozásra. A térképi, naturális adatállományok összeillesztése zajlik.
Online rendszer lesz.
KOCZKA ZOLTÁN: AZ Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság szintén a tervezett program szerint
zajlik. Egy program volt a leégett Bugaci Nagyerdőben, egy lett volna a Gemenci program, de a nagy
árvíz miatt meghiúsult, november első hetére lett átütemezve. A harmadik, a gumihevederes
traktorral kapcsolatos program a gépbeszerzés elhúzódása miatt tolódott. Közös rendezvény lesz a
Műszaki Szakbizottsággal.
Továbbiakban tájékoztatást adott a WWF invazív fajokkal kapcsolatos szimpóziumáról. A rendezvény jó
hangulatban telt el, mindenki egyetértett abban, hogy az invazív fás szárú fajok között van prioritási
sorrend. Az akác ebben a sorban a végén található.
Mondanivalója végén említést tett a KEFAG Zrt. és a Kiskunsági NPI közös Life pályázatáról.
2013/10. sz. Elnökségi határozat (2013.10.17.): Az Elnökség az eddigi 2013. évi eddigi működést,
valamint az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.

3. Tájékoztató a 2013. évi Kutatói Napról
SÓDAR PÁL: November 15-én Lakitelken kerül megrendezésre. Az idei Kutatói Nap központi gondolata az
”Őshonos fafajok szerepe az Alföld erdőgazdálkodásában”. Nem volt véletlen a témaválasztás, hiszen a
síkvidéki erdőgazdálkodást alapjaiban érintő, a szárazodó klímát előrevetítő modellek szerint az
állományalkotó őshonos fafajaink elterjedési területei jelentősen megváltozhatnak. Ez az előrejelzés az
alföldi határ termőhelyeket, az azokon található fafajokat még érzékenyebben érinti.
Prof. Dr. Mátyás Csaba átküldte a tervezett előadásának szövegét, melyben így fogalmazta meg a
problémát: „az erdész társadalmat teljesen készületlenül találja egy olyan törvényességi és társadalmi
elvárási környezetben, amely a gazdálkodótól a feltételezett eredeti állapot (a potenciális vegetáció)
helyreállítását, de minimálisan az eddigi természetességi állapot fenntartását várja el, csökkenő
mértékű beavatkozás mellett.”
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Professzor Úr nyitó előadása: „Az őshonosság fogalmával kapcsolatos elvárások és kétségek” – ezt a
társadalmi felelősséget, és az azonnali cselekvés fontosságát hangsúlyozta ki, rávilágítva ugyanakkor az
őshonosság definíciós problémáira is. Örömmel vettük azonnali reagálását, és támogatását a Kutatói
Napra.
Az előadások címe és az előadók már összeálltak. Kisebb mozgások, változások vannak, de alapjaiban
stabil a program.
LIPÁK LÁSZLÓ: Ismertette az előadókat, előadás címeket. Felkért hozzászólást engedélyezi az elnökség.
A kiadvány külsejének , megjelenésének reformja elodázhatatlan. További javaslat, kiegészítés nem
volt a jelenlévők részéről.
2013/11. sz. Elnökségi határozat (2013.10.17.): Az Elnökség a Kutatói Nap tervezett programját,
előadókat, előadás (szóbeli, és poszteres) címeket, helyszínt, valamint a finanszírozás módját
egyhangúan elfogadta.

4. Alföldi Erdőkért Emlékérem adományozás, a javaslatok alapján döntés a jelöltekről
LIPÁK LÁSZLÓ: Ismertette az írásban leadott jelölt listát. 2013-ban

-

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara az „Alföldi Erdőkért Emlékérem”
kitüntetésre Prof. Dr. Mátyás Csaba egyetemi tanárt terjesztette fel;

-

A Nyírerdő Zrt. „Alföldi Erdőkért Emlékérem” kitüntetésre Sári Zsolt László kereskedelmi és
marketing iroda vezetőt terjesztette fel;

-

A Nyírerdő Zrt. „Alföldi Erdőkért Emlékérem” kitüntetésre Fekete György Béla erdészeti
igazgatót terjesztette fel;

-

Az Egyesület elnöksége „Alföldi Erdőkért Emlékérem” kitüntetésre Luzsi József Magán
Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) elnökét terjesztette fel.

SÓDAR PÁL: Megállapította, hogy a jelöltekkel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, az adományozásra
jogosultságuk fenn áll, egyúttal kellően megalapozott. Szavazatra bocsátotta a jelöltek névsorát,
melyről az alábbi határozat született:
2013/12. sz. Elnökségi határozat (2013.10.17.): Az Elnökség az előzetesen meghirdetett napirendi pont
szerint döntött a 2013. évi emlékérem adományozásról, és azt Prof. Dr. Mátyás Csaba, Sári Zsolt László,
Fekete György Béla, Luzsi József részére egyhangú döntéssel adományozta.

5. Egyéb
SÓDAR PÁL: Tájékoztatást kért a két iskola jelenlegi helyzetéről.
HALÁPI NÁNDOR: Mindkét iskola a támogatásoknak –többek között az AEE is- köszönhetően augusztus 1el közvetlenül a VM fennhatósága alá került. 2014 szeptemberben csak VM fenntartású iskola indíthat
agrárképzést (a többiek nem). Az iskolák önálló jogi személyek, és önálló költségvetésűek lettek (mint
azt megelőzően, korábban is voltak). Rengeteg a pozitív elem. Egyenlőre tisztázatlan azonban, hogy
hány fővel indulhatnak jövőre. 28 osztály lesz. Ez éves keretszám. Több, arra kevésbé alkalmas iskola is
indíthat osztályt. (az alkalmatlanság alatt értve azt, hogy nincs szaktanár, nincs gyakorlati hely, nincs
eszközpark, ….). A minőségi agrárképzés így kérdésessé válhat. Összességében nagyon jó a helyzet.
SÓDAR PÁL: Nem mások ellen, de az alkalmas iskolákat kiemelten kezelve kellene lépni.
ANDRÉSINÉ DR. AMBRUS ILDIKÓ: Hasonló a helyzet, mint Szegeden. Pusztamérges helyzete nem tisztázott.
további hozzáfűzni való nem volt. November 8-án 130 éves fennállását ünnepli az Iskola.
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Dr. Ódor József: Tájékoztatást adott az október 5-i MEGOSZ éves nagyrendezvényéről. Köszöni az
Egyesület részvételét. A jövőbeni támogatási rendszerek bemutatása volt a fő momentum az
összejövetelen. Erre a témára vonatkozóan lettek az előadók is szándékosan felkérve. Továbbiakban
tájékoztatott a magánerdő gondjairól: az EUTR problémáira hívta fel a figyelmet, melyre közösen kell
reflektálnunk. Erre a magyar magán erdőgazdálkodásnak nincs forrása, a faárak nem bírják el. Az útdíj
hatását nagynak érzi. A földrajzilag körülhatárolható beszerzési körzetek a nagy felhasználóknál most
kimondottan érezhető korlátokat fognak jelenteni. Ez az erdő jövőbeni értékére is hatással lesz. A
tüzifa ÁFA tartalmának csökkentése lenne egy nagyon hasznos döntés. Tisztítaná a piacot. A biomassza
vonalon a támogatások áttételes megvonása beszűkítette a megélhetést. A távhő miatt a nyári
időszakok kiesnek. Ez ellehetetlenítette az ezzel foglalkozó vállalkozásokat. Rentábilisan csak a teljes
éves folyamatos üzem mellett éri meg az aprítógépeket és a kapcsolódó infrastruktúrát fenntartani.
Egyéb témakörben további hozzászólás nem érkezett.
Elnök Úr megköszönte mindenki részvételét, majd az ülést bezárta.

Kecskemét, 2013. október 17.

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

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

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

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