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Az Országos Erdészeti Egyesület Magán
Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Tanácsa
soron következô ülését 2001. október 9-
10-én Somogyszobon tartotta a Mocz és
Társa Kft. somogyszobi magánerdészeté-
nél. A rendezvényen megjelent Dr. Péti
Miklós az OEE magánerdôért felelôs alel-
nöke, Farkas László a Pártoló Tagi Ta-
nács elnöke, dr. Horváth Béla egyetemi
tanár, Nádas József igazgató, az Állami
Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósá-
gától, Lieszkovszky Géza, Horváth János
erdôfelügyelôk, Telegdy Pál a MEGOSZ
elnöke, Répászky Miklós az OEE erdész-
technikus alelnöke, Ormos Balázs az
OEE fôtitkára, a pártoló tagi tanács tagjai:
Tóth Gábor, Tóth Szabolcs és Társa Bt.,
Szûcs István Felsônyirád EBT., Bognár
Tibor, Bognár Tiborné Kajárpérc, Szabó
Vendel, Szabó Vendelné Mórichida,
Mesics Ferenc Nemesmedves, Jeszenszki
András, Jeszenszki Andrásné, Napkori
Erdôgazdák Szövetkezete, Markó László-
né dr. (a Pártoló Tagi Tanács titkárhe-
lyettese) Hajagi Véderdô EBT., Faludi
Sándor Mohács, Farkas László FE-CO

Kft., Könnyû István Könnyû EBT., Mol-
nár László Poplár 97. Erd. Kft., Nagy Mik-
lós Mester Hajag EBT., Jozwiak Bernard,
Gyôrvári László Taxus Bt., Tóth István
Csurgó, Szalczer Antal (a Pártoló Tagi Ta-
nács alelnöke) SILVICZA Erd. Kft., Mocz

András (a Párto-
ló Tagi Tanács
titkára), Moczné
Szabó Erika,
Hilmer Ferenc,
Almási Gábor,
Mocz és Társa
Kft.

A rendez-
vény célja a ma-
gántulajdonba
került erdôterü-
letek gazdálko-
dói hátterének
s e g í t s é g é v e l
összegyûj töt t
i n f o r m á c i ó k
megvitatása az
érvényben lévô
törvényi háttér
i smere tében.
Másik nagyon
fontos napiren-
di pont volt a
Belsô Somogyi
H o m o k v i d é k
m a g á n e r d ô -
gazdálkodásá-
nak terepi be-
mutatója.

A délelôtti
elôadások kere-
tében elsôként,

mint házigazda a Mocz és Társa Kft.
mutatkozott be. Mocz András erdômér-
nök, ügyvezetô elmondta, hogy a csalá-
di vállalkozás 1996-ban alakult, elsôdle-
ges tevékenysége erdôgazdálkodás, er-
dôgazdálkodási szolgáltatás. Kisegítô
ágazatként mûködik a mezôgazdaság
és a kertészet. Nagyon fontos tevékeny-
sége az erdészeti integrátori tevékeny-
ség, amelynek kifejezô megjelenítése a
magánerdészet, ahol mintegy 5300 ha
terület erdészeti és kereskedelmi koor-
dinációját végzi. 

Tóth István az Állami Erdészeti Szol-
gálat Kaposvári Igazgatóság igazgatója
Somogy megye magánerdô-gazdálko-
dásának egészérôl adott pontos képet
az itt megjelenteknek. Elôadásának
egyik legfontosabb eleme a kárpótlás
és a részaránytulajdon-kiadások elhú-
zódása miatt még rendezetlen területek
mielôbbi gazdálkodásba vonásának is-
mertetése. Elismerôen nyilatkozott az
erdészeti integrátori központok – ma-
gánerdészetek – mûködésérôl és ezek
támogatásáról.

A somogyszobi tanácskozás után a
Mocz és Társa Kft. és Tóth István vál-
lalkozó területein terepi bemutató kö-
vetkezett. A Segesd 48/B erdôrészlet-
ben 2 éves kocsányos tölgy célállomá-
nyú folyamatban lévô erdôsítést tekin-
tettünk meg, amelynek jelenlegi álla-
pota alapján van esély az 5 éves kor-
ban történô befejezésre. A Segesd 48
A erdôrészletben növedékfokozó gyé-
rítés folyt, ahol a tölgy és cser arányá-
nak javítása és az optimális tôszám be-
állítása volt a cél. 

Magánerdôsök Somogyszobon
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A következô bemutató helyen,
Somogyszobon, 16,3 hektáros, 3 éves
befejezésre tervezett tölgy célállományú
erdôtelepítést láthattunk, ahol kísérleti
jelleggel 0,8 hektáron Atlasz-cédrus ke-
rült telepítésre. A két erdôsítés színhe-
lyén megvitatásra kerültek a vad elleni
védekezés és a védekezés költségeinek
kérdései. Szó esett a vad károsításán kí-
vüli gazdálkodást nehezítô és akadályo-
zó elemekrôl, elsôsorban a cserebogár
pajorjának károsításáról és a rendelke-
zésre álló védekezési módokról. 

A Somogyszobon elköltött kiváló
ebéd után a terepi program Szenta és
Csurgó községhatárokban folytatódott,
ahol mintegy 250 hektár tölgy célállo-

mányú erdôtelepítést járhattunk be,
ahol a résztvevôk ragyogó napsütésben
elismerésüket fejezték ki az elvégzett
munkák láttán.

A kaszói vendégházakban történt
szállásfoglalás után a vacsora és az azt
követô baráti beszélgetés a Kaszó Rt.
vadászházában folytatódott. A megszo-
kott kiscsoportos társalgások helyett ér-
demi tanácskozás alakult ki a résztve-
vôk felkészült hozzászólásaiból. Dr.
Horváth Béla egyetemi tanár, Magyar-
ország jelenlegi erdészeti gépesítésé-
nek fejlesztésérôl, gépbeszerzési lehe-
tôségeirôl, az érvényben lévô és terve-
zett gépvásárlási támogatásokról adott
információt.

A hozzászólások a magyar erdôgaz-
dálkodás, elsôsorban a magánerdô-
gazdálkodás problémaköreit érintették
a tô melletti feladatoktól a törvényho-
zásig.

Az éjszakába nyúló viták után, más-
nap  felüdülést jelentett a kisvasúttal va-
ló erdei utazás, a Baláta-ôsláp megte-
kintése. 

A kultúrprogram után a Mocz és Társa
Kft. irodaépületében folytatódott a ta-
nácskozás, ahol ajánlás született a ma-
gánerdô-gazdálkodás megerôsödését,
mûködôképességének javítását szolgáló
feladatokról, amely a Magánerdô Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége program-
jával összecseng és amelyet remélhetôen
a mezôgazdasági kormányzat támogat.

Mocz András
titkár

Fotó: Ormos Balázs

A következôkben közöljük a tanács-
kozás alkalmával elfogadott állásfogla-
lást:

ÁLLÁSFOGLALÁS
az Országos Erdészeti Egyesület Ma-

gán Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Ta-
nácsának 2001. október 9-10-i
Kaszópuszta-Somogyszobi kihelyezett
ülésérôl.

I. Az elmúlt évek gazdálkodási ta-
pasztalatai alapján célszerû volna a
magánerdô-gazdálkodást érintô
jogszabályok és a természeti erôfor-

a  Magyar Tudomány Napja
alkalmából

DR. HORVÁTH LÁSZLÓ EMLÉKÜLÉS-t 
rendeztek Bugacon.

Elôadások: 
Szeverényi István nyugállományú erdészetvezetô – A pá-

lyatárs emlékezik dr. Horváth László erdészetvezetôre.
Dr. Molnár Sándor egyetemi tanár – A homoki fehérnyár

tulajdonságai – összefüggésben dr. Horváth László munkás-
ságával.

Dr. Szodfridt István egyetemi tanár levele – „In
Memoriam”, ismerteti dr. Gôbölös Antal igazgató.

Dr. Lett Béla egyetemi tanár – Az alföldi erdôsítések öko-
nómiája.

Dr. Barna Tamás ESZTK vezetô – Gondolatok az Alföld
fásításról.

Majd Pápai Gábor szavalata után emléktáblát avattak.
Avató beszédet mondott dr. Bondor Antal.
Az emléktábla megkoszorúzása után Sódar Pál vezérigaz-

gató és Bognár Gábor helyi csoport titkár fogadást adtak a
Bucka Hotelben.


