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A 2015. november 5-én, Kecskeméten
megrendezett Kutatói Napon ünnepel-
te fennállásának 40. jubileumát az Al-
földi Erdõkért Egyesület az idén szin-
tén 40 éves Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság látogatóközpontjában, a
Természet Házában.

A rendezvényen a DALERD Délalföldi
Erdészeti Zrt. vállalta a házigazda szere-
pét, abból kiindulva, hogy az AEE böl-
csõje és megalakulása a valamikori DE-
FAG-hoz és annak akkori igazgatójához
köthetõ. 

Ahhoz, hogy az elmúlt 40 évet össze-
függésében lássuk, érdemes visszate-
kintenünk a múltba. A 60-as évek vé-
gén a magyar agrárágazat gyors fejlõdé-
sen ment keresztül, melynek levezény-
lésére a tudós vénájú és nagy szakmai
tapasztalattal bíró Dimény Imrét (hiva-
talban: 1967–1975) kérték fel. A minisz-
ter szorgalmazta a mezõgazdasági ter-
melési rendszerek létrehozását.

Az Alföldön a hosszú távon mezõ-
gazdaságilag nem hasznosítható földte-
rületek beerdõsítését határozták el. A
racionális földhasználatnak nevezett
program során évente 14-15 ezer hektár
erdõt telepítettek, zömmel a Kiskunsá-
gon és a Nyírségben. Az állami erdõ-
gazdaságok mellett egyre fontosabb
szerephez jutottak e tekintetben a me-
zõgazdasági termelõszövetkezetek és
az állami gazdaságok. Az erdészeti
szakmai szétaprózódást a FAGOK köz-
ponttal, az állami gazdaságok erdészeti
tevékenységének összefogásával és a
térségi termelõszövetkezetek erdészeti
szakirányító csoportjainak létrehozásá-
val mérsékelték. Egyre teljesebbé vált
az együttmûködés a kutatóintézetek
(ERTI, Faipari Kutató, továbbá az ER-
DÕTERV, és a középfokú oktatási in-
tézmények) és az erdõkezelõ szerveze-
tek között. A faipar is fejlõdésnek in-
dult: az agrártermékek piacra juttatása
egyre több ládát, raklapot, csomagolóa-
nyagot igényelt. Az erdõgazdaságok
csakúgy, mint a mezõgazdasági üze-
mek – melléküzemágként – hozzáfog-
tak e termékek elõállításához.

Az állami erdõgazdaságokban folyó
erdõmûvelési és fafeldolgozási tevé-
kenység jelentõs költségekkel járt, a fa-
termékek piacra juttatása idõnként ne-
hézségekbe ütközött. Ezért javasolta
1975-ben Schmall Ferenc, a Délalföldi

Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság igazga-
tója a FAGOK központjában az igazga-
tók ülésén, hogy hozzák létre a Fenyõ
Termesztési Rendszert. Az ERTI fõigaz-
gatója, Keresztesi Béla támogatta a ja-
vaslatot, s ennek is köszönhetõen Sze-
ged és Ásotthalom térségében fenyõ
plantázsokat hoztak létre. 

A síkvidéki erdõgazdaságok csatla-
koztak, majd rövid idõ múlva a Nagy-
kunsági Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság
(NEFAG) kezdeményezte az akácter-
mesztési rendszer alapelveinek kidol-
gozását. Ezt is elfogadták azzal, hogy
Szolnok legyen a központ és a NEFAG
legyen a gesztor. Az agrárgazdasági
ágazatban kezdeti jelentõs sikereket
elért gyakorlatot így próbálták az erdé-
szeti és a fafeldolgozási tevékenységek-
re adaptálni.

Késõbb az erdõgazdálkodás átfogó
fejlesztését célzó együttmûködés alap-
szabályba foglaltan is megjelent. Az
egymást követõ szervezeti változások a
lényeget mindenkor meghagyták, mi-
szerint az együttmûködés célja: 

• az erdõben szegény alföldi síkvi-
dék erdõsültségének növelése,

• a gyorsan növõ fafajok termeszté-
si technológiájának tökéletesítése,

• az erdõgazdálkodási tevékenység
jövedelmezõségének jobbítása,

• az erdészeti kutatásban, oktatás-
ban, ismeretterjesztésben és mû-
szaki fejlesztésben történõ együtt-
mûködés,

• az erdõgazdálkodás során a ter-
mészet- és környezetvédelmi
szempontok érvényesítése,

• az alföldi erdõgazdálkodáshoz fû-
zõdõ speciális érdekek képviselete.

Az együttmûködés szervezeti formái
is folyamatos átalakuláson mentek át.
Az 1975. évi megalakuláskor a tagok: a
Délalföldi, a Nagykunsági, a Kiskunsá-
gi, Bajai, a Kisalföldi, Felsõ-Tisza-vidéki
Erdõgazdaságok, amelyekhez keret-
megállapodásokkal csatlakoztak az Er-

dészeti Tudományos Intézet (ERTI) és a
Faipari Kutató Intézet (FAKI). Rövid idõ
múlva szolnoki székhellyel Erdészeti
Termelésfejlesztési Társasággá alakult,
koordinációs fõmérnöke Milota Erik, a
NEFAG munkatársa lett. Csatlakozott
hozzájuk az Erdészeti és Faipari Egye-
tem, a szentendrei ERDÕGÉP, majd az
Erdészeti Szolgálat.

Nagy változást hozott a közös mun-
kában a szakbizottságok megalakulása:
fatermesztési, fahasznosítási és keres-
kedelmi, valamint mûszaki szakbizott-
ságokat hoztak létre.

Az új jogszabályi környezet 1989-
ben Erdészeti Termelésfejlesztési Pol-
gári Jogi Társasággá alakulást tett szük-
ségessé, melynek a koordinációs fõ-
mérnöke Hajnal Imre, a Nagykunsági
Erdõ- és Fafeldolgozó gazdaság mun-
katársa lett.

Újabb jogszabályi változás miatt
1996-ban Alföldi Erdõkért Közhasznú
Társasággá alakult át, és egyúttal a meg-
lévõ három mellé, negyedikként infor-
matikai szakbizottságot hoztak létre. 

Az egyetem, az ERTI és az Erdészeti
Szolgálat nem lehetett rendes tagja a köz-
hasznú társaságnak, így társult tagként
vettek részt a közös munkában. Közben
csatlakozott az együttmûködéshez a Sze-
gedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépis-
kola és az Ásotthalmi Bedõ Albert Szak-
munkásképzõ, valamint magánerdõs-
ként az Ódor József vezette Tilia Kft.

1998-ban Kecskemétre került a szék-
hely, a titkár dr. Barna Tamás, a KEFAG
tulajdonában álló Erdészeti Szaporítóa-
nyag Termesztési Központ vezetõje lett.

Formális változás történt 1998-ban is,
Alföldi Erdõkért Egyesületté alakult a
szervezet, a titkár maradt dr. Barna Ta-
más. Késõbb Szulcsán Gábort kérték
fel a titkári feladatra. 2011. évi sajnála-
tos halálát követõen Lipák László tölti
be a posztot.

Az elnöki tisztséget több mint 10
éven át prof. dr. Bondor Antal látta el.
Õt 2006-tól Sódar Pál, volt kecskeméti
vezérigazgató váltotta.

Az Alapszabályban megfogalmazott
célok megvalósítását jól szolgálják a ku-
tatói napok, és az ott elhangzott elõadá-
sok kiadványokban történõ megjelente-
tése. A kutatói napokon adják át az Al-
földi Erdõkért Emlékérmet az arra legin-
kább alkalmas szakembereknek. Éves
munkaterv szerinti szakmai fórumokat
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szerveznek, és mûhelymunkaként a
szakbizottságok dolgoznak. A rendszer-
váltást követõen igen sok szakmai tanul-
mányutat szerveztek a legkülönfélébb
témákban a környezõ országokba. 

Az egyesület bevételeinek zöme tag-
díj. A végzett munka elismerését is jelen-
ti, hogy a pályázatok általában sikeresek.
Köszönet illeti e helyen is az ágazati mi-
nisztériumot, és a civil támogatókat. 

A vázlatosan ismertetett múltból nem
könnyû ajánlást megfogalmazni a jövõ-
re. Az Alföldön az erdészszakma megle-
hetõsen nehéz helyzetben van. Megvál-
toztak a földhasznosítás és erdei haszon-
vétel prioritásai, az õshonos növénytár-
sulások területi arányairól, a gyorsan nö-
võ faállományok termesztésének fontos-
ságáról vallott eddigi nézetek. A társada-
lom újabb és újabb követelményeket tá-
maszt az erdõk közjóléti szerepével kap-
csolatban, ezen elvárások kielégítésének
fedezetét – hosszabb távon – az alföldi
erdei haszonvétel önmagában képtelen

lesz elõteremteni. A sokféle, egymást
kölcsönösen korlátozó igény közötti
egyensúlyteremtés felelõsségét – véle-
ményünk szerint – nem lehet csupán az
erdészszakmára hárítani.

A részérdekek közötti harmóniára
törekvés sikeres példája az Akác Koalí-
ció, amelynek létrehozásában meghatá-
rozó szerepet vállalt az egyesület. Ha-
sonló együttmûködésre való törekvés
mutatkozik a természetvédelmi civil
szervezetekkel is. Az együttmûködés
lehetõsége – még inkább kényszere –
az alföldi erdõgazdálkodás kulcsa. Ez
az egyetlen lehetõsége, az Alföldet
messze meghaladó gondok kezelésé-
nek is, mint a klímaváltozás vagy az õs-
honosság.  

Köszönet illeti azokat az erdészeket
és a társszakmák képviselõit, akik az el-
múlt negyven esztendõben ebben a
szellemben végezték munkájukat az Al-
földi Erdõkért Egyesületben. Jó alapot
raktak le. Az úton végigmenni a mosta-

ni nemzedék, majd az õket követõ ge-
nerációk feladata. A jövõ már az õ ke-
zükben van.

Az együttmûködésre soha nem volt
ekkora szükség! Munkánk a párbeszédre
épül, természetvédõkkel, hatósággal és
természetesen társszervezeteinkkel az
OEE-vel és a MEGOSZ-szal! Köszönjük,
hogy partnernek tekintenek bennünket!

Elkötelezettek vagyunk az alföldi er-
dõkért, az akácért, nemes nyárért és fe-
nyõért, végsõ soron az alföldi embere-
kért, de mindenkor figyelembe vesszük
az itt található természeti értékeinket is!

Köszönjük újra az egyesületben ön-
zetlenül dolgozók munkáját, nélkülük
már régen megszûnt volna a negyvené-
ves síkvidéki együttmûködés! Köszön-
jük támogatóink segítségét, ami kellett
ahhoz, hogy sikeresek legyünk.

Kovács Gábor erdõmérnök, 
ny. vezérigazgató (NYÍRERDÕ Zrt.) 

Vízhányó László
erdészeti igazgató, DALERD Zrt.
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November 5-én, Kecskeméten huszon-
harmadik alkalommal szervezte meg
Egyesületünk a Kutatói Napot a tudo-
mány, a kutatás, az ágazati irányítás,
a természetvédelmi szakemberek és
az eredményeket sikerrel alkalmazó
gazdálkodók bevonásával. 

Az AEE és a DALERD Délalföldi Erdé-
szeti Zrt. által közösen lebonyolított
programon közel 80 résztvevõ 10 elõ-
adást hallgathatott meg, valamint 18
posztert tanulmányozhatott át. Az alapí-
tásának 40. évfordulóját ünneplõ Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság láto-
gatóközpontjában, a Természet házá-
ban Innováció és fenntarthatóság az
alföldi erdõkben címmel rendezték
meg a szakmai napot.

Szépe Ferenc, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium mezõgazdasági fõosztályve-
zetõje „Mit adhat az agrárkutatás az
alföldi erdészet számára? címû nyitó
elõadásában fogalmazta meg legtalá-
lóbban az elõttünk álló feladatot: „Mi
az, amit a piaci viszonyok alakulásától
és az Alföld nyújtotta környezeti adott-
ságoktól az itteni erdõgazdálkodás
elvárhat? Milyen telepítési és mûvelési
megoldások alkalmazásával termelhetõ
érték és haszon a mezõgazdaság szem-
pontjából gyakran kedvezõtlen, termé-
ketlennek tûnõ területeken is? Milyen
gondok, problémák fordulhatnak elõ,

és azok hogyan védhetõk, kerülhetõk
ki? A kérdések hosszú sorára bizony
nem könnyû feleletet adni. Egy dolog-
ban azonban egészen bizonyosak lehe-
tünk: sikerre akkor számíthatunk, ha a
célok kitûzését és elérését magas szintû
ismeretszerzési tevékenységgel támo-
gatjuk, ha átgondolt és felelõs kutatási
programok alapján próbálunk ajánláso-
kat megfogalmazni. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy erõs kutatási háttér ott
jön létre, ahol a tudományos felkészült-
ség a gyakorlattal való folyamatos part-
neri együttmûködés igényével találko-
zik. Elsõ hallásra meglepõen hathat, de
a kutatási tevékenység alakításában
kulcsszerepe van a mindennapok gaz-
dálkodásának: innen kiindulva és ide
visszatérve lehet és kell az új ismeretek
valós értékét mérni, mérlegelni.”

A nap további részében elõadóink
számos témában segítették a fentebb
megfogalmazott célok elérését. Az elõ-
adások szünetében és azt követõen is
lehetõsége nyílt a résztvevõknek a
poszteres bemutatókat megtekinteni.

Az Egyesület jogelõdje által 1994-
ben alapított, és elsõ ízben 1995-ben át-
adott Alföldi Erdõkért Emlékérem ado-
mányozási hagyományait az Egyesület
tovább kívánta ápolni, folyamatossá té-
ve és biztosítva az e téren kimagasló
munkát végzõ szakemberek erkölcsi
elismerését. 

Ennek szellemében 2015-ben emlé-
kérmet adományoztunk:

dr. Barátossy Gábornak, az Erdészeti
Hivatal nyugalmazott vezetõjének; prof.
dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanárnak,
az Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet
igazgatójának, az Erdõmérnöki Kar dé-

kánjának; Baráth Béla kerületvezetõ er-
dész-vadásznak (NYÍRERDÕ Zrt.); Don-
kó Károly erdészetigazgatónak (NEFAG
Zrt.); Hidas Tibor erdõgazdálkodási
osztályvezetõnak (NYÍRERDÕ Zrt.);
Nagy Imrének, a NAIK ERTI Ökonómiai
Osztály tudományos munkatársának,
valamint Szabó Péter erdészeti igazga-
tónak (KEFAG Zrt.). 

A kitüntetettek méltatása, valamint a
Kutatói Nap teljes anyaga a www.aee.hu
honlapunkon megtekinthetõ, ahol a ko-
rábbi kiadványok is megtalálhatók.

Lipák László titkár, AEE

Átadták az idei Alföldi Erdõkért Emlékérmet


