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A 2013. november 15-én Lakiteleken
megrendezett Kutatói Napon huszone-
gyedik alkalommal gyûltek össze a szak-
emberek, a kutatók, valamint a téma
iránt elkötelezettek, hogy betekintést
nyerjenek a referenciaértékû gyakorla-
ti eredményeket felvonultató gazdálko-
dók és a szakmai kutatómûhelyek mun-
kájába.

Az egyesület története a hetvenes évek
közepéig vezethetõ vissza, amikor az al-
földi erdõgazdálkodók, az ágazati kutató-
intézetek (erdészeti és faipari), valamint a
soproni egyetem megalakították a Fenyõ
és az Akác Termesztési Rendszereket. A
jogszabályi változásokat követve a társu-
lás elnevezése az idõk során többször vál-
tozott. 1979-tõl – Alföldi Erdõkért Polgári
Jogi Társaság-ként, majd 1998-tól Alföldi
Erdõkért Egyesület néven folytatta tevé-
kenységét. Tagjaink: erdõgazdálkodók
(6 síkvidéki állami Zrt. és magángazdál-
kodók), az Erdészeti Tudományos Inté-
zet, valamint az oktatási intézmények, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sop-
ron), a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképzõ
Iskola (Szeged), a Bedõ Albert Erdésze-
ti Szakképzõ Iskola és Kollégium (Ásott-
halom).

A gyakorlati szakemberek és kutatók
közös munkája során, 1993-ban érlelõ-
dött meg az igény, hogy a kutatási ered-
mények gyakorlatba átültetése érdeké-
ben, évente megszervezett, konferencián
– kutatói napon – kellene megosztani a
tudományos gondolataikat.

Az AEE és a KEFAG Kiskunsági Erdé-
szeti és Faipari Zrt. által közösen szerve-
zett rendezvényen a közel 80 résztvevõ
10 elõadást, és egy felkért hozzászólást
hallgathatott meg, valamint 13 posztert ta-
nulmányozhatott át.

Hasonlóan a korábbi évekhez, napja-
ink egyik kiemelt, és egyben legtöbb vitát
kiváltó témája, az „Õshonos fafajok szere-
pe az Alföld erdõgazdálkodásában” sze-
repelt vezérgondolatként.

Nem volt véletlen a témaválasztás, hi-
szen a síkvidéki erdõgazdálkodást alap-
jaiban érintõ, a szárazodó klímát elõre-
vetítõ modellek szerint az állományalko-
tó õshonos fafajaink elterjedési területei
jelentõsen megváltozhatnak. Ez az elõ-
rejelzés az alföldi határ termõhelyeket,
az azokon található fafajokat még érzé-
kenyebben érinti. Ezt a vészjóslónak is
nevezhetõ helyzetet Prof. dr. Mátyás
Csaba így fogalmazta meg: „az er-
désztársadalmat teljesen készületlenül

találja egy olyan törvényességi és társa-
dalmi környezetben, amely a gazdálko-
dótól a feltételezett eredeti állapot (a po-
tenciális vegetáció) helyreállítását, de
minimálisan az eddigi természetességi
állapot fenntartását várja el, csökkenõ
mértékû beavatkozás mellett.”

Mátyás akadémikus nyitó elõadásában
– „Az õshonosság fogalmával kapcsolatos
elvárások és kétségek” címmel – ezt a tár-
sadalmi felelõsséget, és az azonnali cse-
lekvés fontosságát hangsúlyozta, rávilá-
gítva ugyanakkor az õshonosság definíci-
ós problémáira is. Kiemelte, hogy a ter-
mõhely nem tekinthetõ állandónak, hi-
szen a termõhely ökológiai potenciálját
meghatározó egyik tényezõ, a klíma jelen
tudásunk szerint meglehetõsen nagy se-
bességgel változik, jelentõsek a klimati-
kus elmozdulások. 

A konferencia elõadói valamennyien e
központi gondolathoz kapcsolódóan mu-
tatták be a kutatási területeiket, szûkebb
és tágabb környezetüket.

A rendezvényt Sulyok Ferenc, a KE-
FAG Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg,
majd azt követõen Sódar Pál, az AEE el-
nöke köszöntötte a résztvevõket.

Felföldi Zoltán, Lakitelek nagyközség
polgármestere, aki gyakorló erdõgazdál-
kodó is „A lakitelki erdõk leírása, különös
tekintettel az õshonosság tükrében” címû
elõadásában mutatta be a rendezvény
helyszínét adó községet, annak erdeit, az
erdõk múltját, jelenét, illetve kitekintést
tett néhány lehetséges jövõkép felé.

Farkas Andrea, a Klíma Klub elnöke
„A klímaváltozás társadalmi elfogadott-
sága” címmel tartott elõadásában a civil
összefogás erejérõl, és a környezeti tuda-
tosságunk mértékérõl beszélt.

Szabó Tibor József, a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igaz-
gatóságának igazgatója „Erdészeti igaz-

gatás, törvényességi és társadalmi elvá-
rások az alföldi erdõgazdálkodásban”
címmel a jelenlegi jogi környezetrõl, az
abban felmerülõ gyakorlati ellentmon-
dásokról, a lehetséges megoldási lehetõ-
ségeirõl beszélt. 

Filotás Zoltán, Sipos Ferenc, Bolla
Bence és Hoksa Attila, a Kiskunsági Nem-
zeti Park Igazgatóság szakemberei „A két
víz közének védett és Natura 2000 erdei a
változó környezeti viszonyok mellett”
címû elõadásukban szintén a cselekvés
fontosságára hívták fel a figyelmet. Kettõs
megfelelési kényszer jellemzi a termé-
szetvédelmi területek erdõgazdálkodását:
az õshonos fafajokkal történõ felújítások
sikeressége, és olykor sikertelensége a
klimatikus, hidrológiai viszonyok által de-
termináltan. Ugyanakkor az idegenho-
nos, invazív fafajokkal történõ erdõfelújí-
tások – bár kézenfekvõ megoldásnak tûn-
nek – a jelölõ élõhelyek sérülését hozhat-
ják magukkal. E két érdek összhangba ho-
zására javaslatok is születtek.

Tóth János és Kaulák Gergõ, a NYÍ-
RERDÕ Zrt. Fehérgyarmati Erdészetének
szakemberei „A Szatmár-Beregi kocsá-
nyos tölgyesek erdõgazdálkodási tapasz-
talatait” osztották meg a jelenlévõkkel.
Öröm volt hallani a mûködõ és széles
körben elfogadott elveken alapuló erdõ-
kezelési, gazdálkodási tapasztalatokról. 

Dr. Gácsi Zsolt, a Kiskunsági Erdõgaz-
da Kft. ügyvezetõje „Napjaink erdõtelepí-
tési tendenciáiról” tartott elõadásában ki-
emelte a telepítési kedv és erély csökke-
nését, annak okait, a fafajpolitikát, fafajvá-
lasztási érveket-ellenérveket. 

Dr. Keserû Zsolt és dr. Rédei Károly, az
Erdészeti Tudományos Intézetbõl ígére-
tes klónkísérlet eredményeirõl adott szá-
mot a „Fehérnyár klónok teljesítményvizs-
gálata alföldi száraz, homoki termõhe-
lyen” címmel tartott elõadásában.

Az Alföldi Erdõkért Egyesület Kutatói Napja



Benke Attila, Cseke Klára és dr. Boro-
vics Attila, az Erdészeti Tudományos Inté-
zettõl az „Õshonos nyárfajok genetikai
változatossága a Dunántúlon” címmel
tartott elõadásában a fennmaradt fehér
nyár és rezgõ nyár, valamint a két faj ter-
mészetes hibridje, a szürke nyár termé-
szetes populációk genetikai változatossá-
gának megismerése és feldolgozásának
módszereire tértek ki.

Ficzere András, a KÖTI-VIZIG vízügyi
fõerdésze a „Szolnoki árapasztó csator-
nában végzett beavatkozások árvízre
gyakorolt hatásai” címmel tartott elõ-
adást. Érdekes számadatokkal szolgált a
különbözõ „simasági együtthatóval” jelle-
mezhetõ vegetációk vízhozam-mérési
eredményeirõl. Megtudtuk, hogy fiatal
sorközápolt nagy sortávolságú (4 m), il-
letve középkorú nemesnyáras erdõállo-
mány esetén kedvezõ áramlási viszonyok
alakultak ki. Ugyanakkor a gyep – bár a
lágy szárú növényzet magassága júniusra
elérheti a 1-1,5 m-t – áramlási szempont-

ból elõnyös, mert növényzete elhajlik ár-
víz idején, azonban e tulajdonság megõr-
zése rendszeres karbantartást igényel, kü-
lönben az invazív fa- és cserjefélék gyor-
san megtelepednek rajta s hirtelen leront-
ják az amúgy kedvezõ hatást.

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke fel-
kért hozzászólásában méltatta a Kuta-
tói Nap összeállított programját. Ki-
emelte, hogy az ágazat valamennyi
érintettje jelen volt, a gazdálkodóktól a
felügyeleten át a környezetvédelem, a
vízügy, a kutatás területéig, és nem
utolsósorban a civil szektor, mint a gaz-
dálkodás eredményeinek elsõdleges
megrendelõje.

Szerettük volna a Vidékfejlesztési
Minisztérium illetékes fõosztályainak
állásfoglalását is hallani, de nem sike-
rült idõpontot egyeztetni! 2014-ben
folytatni kívánjuk a párbeszédet a témá-
ban, kiemelten az akác és a nemesnyár
fafajok területfoglalása, jelentõsége
kapcsán.

Az egyesület jogelõdje által 1994-ben
alapított, és elsõ ízben 1995-ben átadott
Alföldi Erdõkért Emlékérem kitüntetést,
és adományozási hagyományait az AEE
tovább kívánta ápolni, biztosítva a kima-
gasló munkát végzõ szakemberek erköl-
csi elismerését. Az „Alföldi Erdõkért
Emlékérem”-mel az egyesület azokat a
személyeket tünteti ki évrõl évre, akik az
alföldi erdõgazdálkodás terén kiemelke-
dõ munkát végeztek és jelentõs mérték-
ben hozzájárultak az AEE eredményes
mûködéséhez.

Ennek szellemében 2013-ban emlék-
érmet adományoztunk Prof. Dr. Mátyás
Csaba akadémikusnak; Sári Zsolt László
kereskedelmi és marketing irodavezetõ-
nek, NYÍRERDÕ Zrt.; Fekete György Béla
erdészeti igazgatónak, NYÍRERDÕ Zrt.;
Luzsi Józsefnek, a MEGOSZ elnökének.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulá-
lunk!

Kép és szöveg: Lipák László
AEE titkár
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Megkapta a mûszaki használatba
vételi engedélyt a SEFAG Zrt. Csur-
gói Faipari Gyáregységében létesí-
tett új, fedett tárolószín. A 770
négyzetméteres alapterületû tárolót
a vállalat 30 millió forint saját for-
rásból valósította meg. E beruházás-
sal a gyár fejlesztései az utóbbi tíz
évben meghaladták az egymilliárd
forintos szintet.

Az ünnepélyes átadó keretében Bar-
kóczi István vezérigazgató elmondta,
hogy a SEFAG Zrt. mindig elkötelezett
volt amellett, hogy a faanyagot hozzá-
adott értékkel vigye piacra, ezért folya-
matos fejlesztéseket valósított meg a
csurgói gyárban. A fejlesztési folyama-
tok egyik eleme a legutóbb átadott csar-
nok is. 

A gazdasági válság hatására beszû-
kült piac okozta kihívásra termékvál-
tással és fejlesztésekkel felelt a cég. Az
elmúlt évben pályázati forrásból egy
horizontális fûrészt állítottak munkába
a legkorszerûbb termékek elõállítására,
valamint hosszúsági, illetve szélességi
optimalizálót, targoncákat szereztek
be, transzportõröket újítottak meg. Jö-
võre tervezik egy rönk-kérgezõ gép be-
szerzését és egy, a telepi anyagmozga-
tást megkönnyítõ tehergépjármû vásár-
lását. A jelenlegi és a várható megren-
delések lehetõvé teszik, hogy az üzem
jelentõs árbevétel eredményeként a jö-

võ évben, további fejlesztéseket ala-
pozhat meg. 

A cég bízik benne, hogy ennek a vál-
ságnak lassan vége van – a faipari meg-
rendelések egyértelmûen ezt jelzik – és
ezekkel a fejlesztésekkel azokat az igé-
nyeket is ki tudják elégíteni, amelyek a
válságot követõen fognak felmerülni. 

Az üzem Csurgó számára is fontos,
hiszen a város legnagyobb foglalkozta-
tója és adófizetõje. A stabil mûködés-
nek köszönhetõen bizakodva tekinte-
nek a jövõbe, hiszen a fejlesztésekkel
megtarthatják a foglalkoztatás jelenlegi
szintjét, illetve esetleg bõvíteni is
tudnak.

Jelen volt az átadáson a Magyar Fej-
lesztési Bank Zrt. Agrár és Turisztikai
Befektetési Fõigazgatóság ügyvezetõ
igazgatója is. Dr. Jung László kiemelte,
hogy a bank, a tulajdonosi jog gyakor-
lójaként, alapvetõ feladatának tekinti,
hogy mind a huszonkét állami erdõgaz-
daságában olyan fejlesztéseket hajtsa-

nak végre, melyek stabilizálják a társa-
ságokat. Megjegyezte, hogy az erdész
munkája akkor teljesedik be, amikor a
faanyag végsõ felhasználásra kerül, pél-
dául bútor, vagy építõanyag születik.
Példaértékû és iránymutató szemlélet-
nek tartja, amikor mindez egy kézben
van, és koncepció mentén épül fel a
rendszer, mint a SEFAG Zrt. innovációi
esetében. Az üzem minden egyes szeg-
letében újszerû technológiai megoldá-
sokkal találkozhat az odalátogató, a
késztermékek esetében pedig láthatóan
átgondolt fejlesztésekrõl van szó.

Szászfalvi László miniszteri biztos, a
térség országgyûlési képviselõje beszé-
dében kihangsúlyozta, hogy az egykor
lényegesen magasabb foglalkoztatási
mutatókkal bíró gyárnak a jelenben is
kimagasló a fejlõdési potenciálja. Cél-
ként fogalmazta meg a foglalkoztatási
létszám bõvítését. Felhívta a figyelmet
arra, hogy a gyárban mindig történt va-
lamilyen fejlesztés annak ellenére, hogy
a válság valóban óriási kihívásokelé
állította. Fontos megjegyezni, hogy a
csurgói gyár stabil foglalkoztató a tér-
ségben. Megköszönte a SEFAG Zrt. ve-
zetésének, hogy a legnehezebb idõk-
ben is – az önkormányzattal összefogva
– mindent megtettek annak érdekében,
hogy meg tudják õrizni ennek az üzem-
nek a múltját, tradícióit, értékeit, lehetõ-
ségeit és ezzel a munkahelyeket is.

Szöveg és kép: Detrich Miklós

Beruházás, innováció a gazdasági kihívásokkal szemben




