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Az Alföldi Erdőkért Egyesület 1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától
függetlenül fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti kutatást, a természet- és a
környezetvédelmi célok megvalósulását a működési területén, valamint elősegítse az
erdőgazdálkodók sikeres uniós beilleszkedését.
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, részben az évente megrendezett
konferencia révén valósul meg. A konferencián elhangzó előadások szövegét kiadványban
jelenteti meg az Egyesület. A konferenciával egybekötve kerül sor az Alföldi Erdőkért
Emlékérmek átadására. Az Egyesület a kitűzött feladatait a közgyűlés által elfogadott
középtávú programja alapján, a szakbizottságai révén 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.
Az egyesület a 2006. április 26.-án megtartott közgyűlésén új elnököt és új titkárt választott.
A közgyűlés 10/2006. (IV. 26.) határozatában: „A jelenlévők egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták és jóváhagyták az ügyvezető titkár szóban
kiegészített beszámolóját az egyesület 2006. január – április időszakban végzett munkájáról
és gazdálkodásáról.
2006. május 02.-án lebonyolított átadás átvétel során Dr. Barna Tamás átadta az egyesület
korábbi dokumentumait, eszközeit, bizonylatokat, a pénztárát, a folyamatban lévő ügyekről
tájékoztatást adott.
Az azóta eltelt időszakban az alábbi jelentősebb események történtek:
04.26-05.02 Átadás-átvétel
05.01-06.20 Egyeztetések a tagokkal
05.12. Csontos István Koronglövő emlékverseny - Mikebuda
05.01-06.20. Programok meghatározása
06.20. Kutatói Nap szervezése
07.07. ügyészségi rutinvizsgálat indult – folyamatban van
09.22. Megbeszélés Csóka Péter Úrral
09.22. A tervezett programhoz az alapadatok összegyűjtése,
§ Vízgazdálkodási társulatok, …
§ Kutatási, tevékenységek felmérése
§ Szakképzési hozzájárulás felhasználásának felmérése
§ Innovációs járulékkal kapcsolatos tevékenységek
o 11.14. Kutatói Nap – Szeged
o (2007.01.10 Szakbizottság-vezetői értekezlet – Tőserdő)
o
o
o
o
o
o
o
o

A közgyűlési határozatok végrehajtása
Az egyesület 2006. április 26.-án és 2006. október 24.-én megtartott közgyűlésén született
határozatok közül azok végrehajtása, amelyek a vezetés részéről intézkedést igényeltek, a
következőképpen alakultak:
11/2006. (IV. 26.) Közgyűlés határozat

A közgyűlés egyhangú igen szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta elnöknek SÓDAR
Pál urat, akinek a mandátuma 3 évre szól; ügyvezető titkárnak SZULCSÁN Gábor urat, akinek a mandátumát az
egyesülettel kötött szerződés fogja meghatározni; a Számvizsgáló Bizottság elnökének BIKYNÉ TÓTH Ágnest,
akinek a mandátuma szintén 3 évre szól; SEBŐK Miklóst az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság
vezetőjének.
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Az Egyesület a határozatlan idejű megbízási szerződést kötött a titkári feladatok ellátására
Szulcsán Gáborral.
12/2/2006. (IV. 26.) Közgyűlés határozat

A jelenlévők az egyesület 2006. évi programjavaslatát az alábbiak szerint szavazták meg:
Egyhangú igen szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolják a Kutatói Nap és a Csontos István
Koronglövő Emlékverseny megrendezését azzal, hogy a kiadvány költségeinek fedezésére az iskoláknál működő
alapítványok valamelyikét kell felhasználni; egyhangú nem szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elutasították a fotókiállítás, a sportnap és a külföldi tanulmányút megrendezését.
Felkérik az elnököt és az ügyvezető titkárt, hogy a fenti programhoz kötődő költségvetésről, valamint a
tagdíjakról közvetlen egyeztetést kezdeményezzenek a tagokkal.
A közgyűlés megerősítette a szakbizottságok korábban beadott 2006. évi programtervét.

Ø A Csontos István Koronglövő emlékverseny a NEFAG Zrt. közreműködésével, 2006.
május 12.-én a mikebudai lőtéren lezajlott.
Ø A Kutatói Nap 2006.11.14-én a zajlott a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és
Kollégium kollégiumában Szegeden. Az eseményen elhangzott eladásokat CD-n
közreadtuk, nyomtatott formában forráshiány miatt nem tudtuk megjelentetni.
Ø Az egyesület 2006-évi költségvetését a 2006.10.24.-ei közgyűlés elé terjesztettük.
18/2006. (X. 24.) határozat:

a jelenlévők 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellet, egyhangúlag elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület
Alapszabályát az előterjesztés és az elhangzott módosítások szerint. A közgyűlés előírja a módosítások
átvezetését, az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elkészítését.

Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt elkészítettük, és a Bács-Kiskun Megyei
Bírósághoz beadtuk. (A végzést még nem kaptunk meg)
19/2006. (X. 24.) határozat:

a jelenlévők 8 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás mellet, egyhangúlag elfogadták az Alföldi Erdőkért Egyesület
Szervezeti és Működési Szabályzatnak módosítását beterjesztett módosító javaslat és az elhangzott módosítások
szerint. A közgyűlés előírja a módosítások átvezetését, az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési
Szabályzat elkészítését.

Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot elkészítettük

A Szakbizottsági munka értékelése:
A négy szakbizottság 2006-ban 6 szakbizottsági ülést tartott, melyeken ülésenként 10-70 fő
vett részt.
Az üléseken tárgyalt főbb témakörök a szakbizottságok szerint:

Kereskedelmi Szakbizottság: /Szakbizottság vezető Vízhányó László/
I. Szakbizottsági ülés: 2006.01.26. – EGERERDŐ Zrt.
-

2005. évi alapanyag piac elemzése
2006. évi várható negyedéves árak választékonként, keresleti tendenciák
A biomassza erőművek hatása a 2006. évi fapiacra, különös tekintettel a sarangolt
választékokra
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II. Szakbizottsági ülés: 2006.09.27 DALERD Zrt., Ásotthalmi Erdészet vadászház
-

2006. nemesnyár rönkpiacán történő változások, helyzetelemzés. A 2006. évi szállítási
(értékesítési) szerződések értékelése régiónként.
Az 2006. IV. negyedévben várható kereseti tendenciák, illetve előrejelzések fafaj, illetve
választékok tükrében.
A 2006. évi jelentős kereslet növekedés és ár elemzése különös tekintettel a sarangolt áruk
piacára.

III. Szakbizottsági ülés: 2006.11.15. KEFAG ZRT. Kelebiai vadászház
-

A sarangolt választékok várható piaci helyzete a 2006. IV. negyedév, illetve 2007. első
negyedévében. (Erőművek, MOFA, Interspan, Falco)
A Biomassza Erőművek hatása a 2006. évi alapanyag árak, valamint kereslet-kínálat
alakulása.
Országos tűzifa helyzetkép. (A Magyar Erdők kapacitásának felső határán)

Informatikai Szakbizottság: /Szakbizottság vezető: Dóró Katalin/
-

A vállalatirányítási rendszerek és a szakmai térinformatikai rendszerek témakörben,
írásos szakmai, döntés-előkészítő anyag összeállítását, szakmai konferencia
előkészítését végezte el.

I. Szakbizottsági ülés: 2006.12.04. – Budapest: Állami Erdészeti Szolgálat új szakmai
programrendszerének, az ERDÉSZETI SZAKIGAZGATÁSI INFORMATIKAI RENDSZER
tanulmányozása történt az alábbi részterületek tárgyalásával:
- Általános tájékoztató a projektről,
- Informatikai háttér, környezet
- Erdőfelügyeleti alrendszer
- Erdőtervezési alrendszer
- Térképészeti alrendszer
- az új, GIS alapú rendszer tanulmányozása.

Műszaki Szakbizottság: /Szakbizottság vezető: Szabó József/
I. Szakbizottsági ülés:
Helye:
Időpontja:
Résztvevők száma:

Gödöllő, Szent István Egyetem
2006. január 24.
22 fő a Szakbizottság és a szakmai érdeklődők részéről,

A Szakbizottság ülés programja:
A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok osztálya és az Agrárműszaki
Bizottság rendezésében a XXX. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozáson való
részvétel az agrárgazdaság gépesítése témakörben.
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1,

Az AEE Műszaki Szakbizottságának tagjai az alábbi prezentációikat
„poszterelőadások” formájában mutatták be az Erdészeti Gépesítési szekció
előadásai mellett:
-

2,

A Nyírerdő Zrt. által prezentált „poszterelőadás” a 127.-es számon
mobil aprítógép használata a Nyírerdő Zrt.-nél címen. Előadó: Szabó
József – Franczel Ferdinánd
A KEFAG Zrt. által prezentált „poszterelőadás” a 128.-as számon:
Biomassza hasznosítása az európai uniós normák betartásának
biztosítása érdekében címen. Előadó: Rákosi József – Boros Attila

A „poszterelőadások” megtekintését követően a Műszaki Szakbizottság az
Erdőgazdálkodás Műszaki Fejlesztése Szekcióülés előadásain vett részt az
alábbiak szerint:
- a, Az energiafa bázismodellezése
Marosvölgyi Béla – Kovács Jenő – Jung László – Barkóczy Zsolt
(NyME EK)
- b, A vibrációs tuskólazítás erő- és teljesítményszükséglete
Czupy Imre (NyME EK)
- c, A GPS technika nagypontosságú alkalmazásának vizsgálata erdővel
fedett területeken
Bácsatyai László – Bányai László – Gyimóthy Attila (NyME EK)
- d, Erdészeti utak nyilvántartása a geoinformatika segítségével
Péterfalvi József – Markó Gergely (NyME EK)
- e, CNC megmunkáló gépek elszívófejeinek aerodinamikai vizsgálata
Varga Mihály – Csanády Etele – Németh Gábor – Németh Szabolcs
(NyME EK)

A Műszaki Szakbizottság tagjai a szekcióülések után a 214-es előadóteremben
megbeszélést tartottak, az elhangzott előadásokról. Utána megvitatták a bemutatott új
műszaki megoldások hasznosításának lehetőségét, az alföldi körülmények között
gazdálkodó erdészeti Zrt.-k és az erdészeti vállalkozások érdekében.
II. Szakbizottsági ülés:
Helye:
Időpontja:
Résztvevők száma:

Nyírerdő Zrt.- Nyíregyháza
2006. november 16.
70 fő,

A Szakbizottság ülés programja:
Az AEE Műszaki Szakbizottsága 2006. november 16.-án (csütörtökön) Szakbizottsági ülést és
szakmai bemutatót tartott a Nyírerdő Zrt. Baktalórántházi Erdészetének területén. A
rendezvényen részt vettek még az OEE Gépesítési Szakosztálya, a Megújuló Energia
Szakosztálya, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara Erdészeti, Vadászati,
Halászati osztályának tagjai.
A rendezvényen történteket az alábbiak szerint foglalom össze:
1,

A megnyitót és a köszöntőt Kaknics Lajos vezérigazgató mondta el.
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2,

A Nyírerdő Zrt. tevékenységéről és a biomassza termelés-fejlesztés és a
faenergetika hasznosításáról Bíró Imre erdészeti igazgató tartott előadást.

3,

A faenergetika (helyzete, problémák, lehetőségek) címmel Prof. Dr. Marosvölgyi
Béla előadása következett.

4,

Jung László vezérigazgató helyettes a faenergetika hasznosítása, felhasználásának
lehetőségei az Észak - Magyarországi térségben című előadása került bemutatásra.

A 2-es, 3-as, 4-es előadások anyagát teljes terjedelemben a Szakbizottsági tagok részére a
beszámolóval együtt már korábban megküldtem.
Az előadásokat kérdések követték, majd Ófehértó község térségében terepi gépbemutató
során, üzem közben került bemutatásra az alábbi gépekből álló technológiai sor:
-

Fendt 930 TMS Vario típusú nehéz univerzális traktor
HEM-360 típusú tolóüzemben működtetett hidraulikus hárompont felfüggesztésű
aprítógép,
EWI-465 L típusú hidraulikus daru,
MANITOU MLT 731 T erdészeti/faipari felszereltségű teleszkópos rakodógép,
ZETOR 11741 T+I Forterra 40 KM 4WD típusú erdészeti felszereltségű
mezőgazdasági traktor,
GIGANT ASW-268 típusú önürítős, tömörítős pótkocsi,
IVECO STRALIS AT440 S43T/P típusú kéttengelyes nyergesvontató,
Schwarzmüller SPA 3/E-S típusú mozgópadlós nyerges félpótkocsi,
Gazella 33023 típusú kisteherautó, szervizkocsi

A rendezvényt jelentős médiaérdeklődés kísérte a szaksajtó, a helyi és térségi médiák,
valamint a Duna TV részéről.

Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság: /Szakbizottság vezető:
Sebők Miklós/
Az Erdőművelési és Környezetvédelmi Szakbizottság 2006-ban nem tartott ülést.

Egyesületi rendezvények
Ø 2006. május 12.-én, 9 csapat és 65 versenyző részvételével megrendeztük a „Csontos
István Koronglövő Emlékversenyt” Mikebudán.
Ø 2006. november 14.-én az tartottuk az „Alföldi Erdőkért Egyesület Kutatói Nap”ját, szegeden a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép Iskola Kollégiumában. A
konferencián 10 előadást hangzott el. Az idő szűkössége miatt 6 előadás poszteren
mutatták be az előadók. A rendezvény telt házzal, 62 fővel zajlott. A konferencián
elhangzó előadások, poszterek anyagát CD-n kapták meg a konferencia részvevői.
A szakmai konferencia alkalmával kerültek átadásra az alföldi erdőgazdálkodás
érdekében nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére létrehozott Alföldi
Erdőkért Emlékérmek, melyeket 2006-ban:
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Brunner László

Gerják József

kerületvezető erdész
KEFAG Zrt.

rakodókezelő erdész
NYÍRERDŐ Zrt.

Hajnal Imre

Juhász Lajos

termelési és kereskedelmi vezérigazgatóhelyettes
NEFAG Zrt.

erdészeti igazgató
NYÍRERDŐ Zrt.

Dr. Koltay András

Dr Varga Szabolcs

tudományos főmunkatárs
Erdészeti Tudományos Intézet

intézetigazgató, egyetemi tanár
Nyugat-Magyarországi Egyetem

vehette át. Ezúton is gratulálunk nekik!

Pályázat, kutatás, támogatás
2006-tavaszán még Dr. Barna Tamás nyújtotta be egy pályázatot a Nemzeti Civil Alaphoz az
egyesület működési költségeinek támogatására. Az NCA-tól 250 eFt támogatást kapott az
egyesület, amely jelentősen segítette az egyesület működtetését.
Innovációs kutatás keretében tanulmányt készítettünk a Kiskunsági Erdőgép Kft. részére, az
akác és a nemesnyár vegetatív szaporításának gépesítése címmel, 500 eFt értékben.
Az egyesület gazdálkodása 2006-ban
A beszámolóhoz mellékelem a 2007. 02.17-én készített egyszerűsített mérlegbeszámolót.

Kecskemét, 2007. március 02.

Sódar Pál
elnök
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