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MAGÁNERDÕBEN

A közel ötszáz részvevõbõl a mintegy kettõszázharminc gye-
rek a megnyitó után öt csoportban ismerkedett az erdõ és So-
mogy kincseivel. A rendkívül szép természeti környezet a há-
zigazda erdõt szeretõ szakértelmét dicséri, ahol jó érzékkel
alakítottak ki és mûködtetnek erdei iskolát, bemutató helyet.

Az ország minden pontjáról érkezõ erdõtulajdonosokat, er-
dész szakembereket László Diána, a Mocz és Társa Magáner-
dészet Kft. ügyvezetõje köszöntötte. Elmondta, hogy a magyar
magán-erdõgazdálkodás eredményei között már megtalálha-
tók a közjót szolgáló, az erdõ hármas funkcióját teljes mérték-
ben kielégítõ létesítmények is. Ehhez szükséges az összefo-
gás, a partnerek megkeresése, és jól megtervezett programok-
kal lehet a felnövekvõ generációk figyelmét, érdeklõdését az
erdõ felé irányítani. Ezért indította el a MEGOSZ a Zöld erdõ-
ben jártam elnevezésû programját, amelynek során ország-
szerte programokat szerveznek a magánerdõsöknek. 

Ennek keretében az ország keleti végén, a Harangodi Erdei Is-
kolában indult június elején a környezeti nevelést felkaroló, nagy
sikert aratott rendezvénysorozat, és így érkezett Somogyszobra
félezernyi erdõt, természetet szeretõ magánerdõhöz kötõdõ hon-
fitársunk. A folytatás a jövõ erdészeit képzõ oktatási intézménye-
inkben lesz hat helyszínen, októberben és novemberben. A tel-
jes programot a Földmûvelésügyi Minisztérium támogatja. 

A házigazda után Jakab István, az Országgyûlés alelnöke, a
MAGOSZ elnöke egy vidám megjegyzéssel üdvözölte az er-
dész közönséget. „Nem keverjük össze a vetésforgót és a vá-
gásfordulót!”, mondta, majd hozzátette: a magánerdõk ügyé-
nek jelentõségét, fajsúlyát jól jelzi, hogy az 550 ezer magán-er-
dõtulajdonos a családtagjaival együtt meghaladja az ország né-
pességének egytizedét. 

„A jogszabályokat meg kell változtatni, felül kell vizsgálni,
amit már többször kezdeményeztünk is”, folytatta Jakab Ist-
ván a köszöntõjét. Kijelentette, hogy tudja, a mai jogszabá-
lyok nem mindig segítik a magyar erdõgazdálkodók munká-
ját. „Az a célunk, hogy valóban olyan erdõtörvény szülessen,
amely védi a tulajdonosok érdekeit, szolgálja a közjót, és
mindeközben egyszerû”. (Megjegyzés: Jakab István a rendez-
vény sajtótájékoztatóján azt is leszögezte, hogy a MAGOSZ és
annak tagsága teljes mellszélességgel támogatja a gazdálko-
dó szervezetek erdõtörvényt módosító javaslatát. ) 

Azt szokta kérni az emberektõl, hangsúlyozta, hogy ne félt-
se senki éppen az erdésztõl az erdõt. A magán-erdõgazdálko-

dókat dicséri a rendszerváltás óta létrejött több mint 200 ezer
hektár erdõtelepítés, ami gyarapította hazánkat, javítva ezzel
környezeti állapotát.  Meggyõzõdése, hogy az erdõ a közjót
úgy szolgálja legjobban, ha hozzáértõ szakemberek irányítják
a benne folyó tevékenységet és a tulajdonosok is megélnek a
tulajdonukban lévõ erdõbõl, élvezik annak hasznait. 

Kiemelte, hogy az erdészeti szakirányítás fontos kérdés és
számításaik szerint 1-1,5 milliárd forintra lenne szükség ah-
hoz, hogy a rendszer jól mûködjön, és ne legyenek elhagya-
tott, kezeletlen erdõk Magyarországon. Ez a termelésbe vont
területek jövedelmének adójából meg is térülne. 

Ugron Ákos Gábor, a Földmûvelésügyi Minisztérium álla-
mi földekért felelõs helyettes államtitkára köszöntõjében ki-
emelte, nagy jelentõsége van annak, hogy már a gyermekek-
kel megismertessük az erdõt, az erdészszakmát, a bennünket
körülvevõ természetet. Kitért a készülõ Nemzeti Erdõstraté-
giára és az erdõtörvény módosítására, amit reményei szerint
az Országgyûlés nagy többséggel fog támogatni.

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelõs államtitkára a kamara alelnökeként kijelentette, hogy
egyszerûbb, gazdálkodóbarát erdõtörvényre van szükség, és
kollégáival azon dolgoznak, hogy feloldjanak minden ellentétet
és sikerüljön összehangolni az új földforgalmi törvényt az erdé-
szeti jogszabályokkal. Ezzel az osztatlan közös erdõtulajdonok
problémái is közelebb kerülnek a megoldáshoz. Azon vannak,
hogy Vidékfejlesztési Programban érvényesüljenek az erdõgaz-
dálkodók, erdõtulajdonosok érdekei, de hozzátette, hogy az Eu-
rópai Bizottság meggyõzése sem könnyû feladat, a Miniszterel-
nökségtõl sok egyeztetést igényel. Zárszóként megköszönte az
új generációval is foglalkozó erdõgazdálkodók munkáját, akik-
nek segítségével a fiatalok is megismerkedhetnek az erdõvel.

Eller János, Somogyszob polgármestere köszöntötte a tele-
pülést jelenlétükkel megtisztelõ erdészeket. Elmondta, hogy
szûkebb hazájuk életében nagyon fontos szerepet játszik az
erdõ, hiszen jelen van mind az állami, mind a magánerdõ tu-
lajdon. Számára, erdõtulajdonosként is meghatározóan fon-
tos a magánerdõ. A Mocz és Társa Magánerdészet Kft. a kez-
dettõl fogva a község alkotó része és tevékenységével jól il-
leszkedik a falu életébe.

Luzsi József, a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetségének elnöke üdvözölte az elõtte szólók
köszöntéseit, csatlakozott az elõtte szólókhoz, és nagy egye-

„A magánerdõ szerepe a környezeti nevelésben”

MEGOSZ találkozó a somogyi erdõkben
Verõfényes napra ébredt Somo-
gyország nyugati végében Szent-
keresztpuszta, a Mocz és Társa
Magánerdészet Kft. somogyszobi
központja. Sorra érkeztek az er-
dészek, az erdõtulajdonosok, és
sok-sok családtag a MEGOSZ
nagyrendezvényére, amelyen na-
gyon fontosnak tartották, hogy a
jövõ erdõért, természetért rajongó
fiatal generációja is részese le-
gyen a találkozónak. 
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tértést kiváltva egy kérdéssel fordult a vendégekhez: „Amit
elmondtatok, az ugye majd így is lesz?”  Több éve beszélünk
az erdõtörvényrõl és valóban változtatni kell a jogszabályi
háttéren. Pontosan azért, ami a köszöntõkben már érvként el-
hangzott. A MEGOSZ elnöke szerint nagyon fontos a szakmai
ismeretek alkalmazása, hiszen ezek nélkül nem lehet jól gaz-
dálkodni az erdõvel. Kiemelte, hogy az erdõtulajdonos, az er-
dõgazdálkodó megélni szeretne az erdõbõl. Éppen ezért „él-
hetõ, megélhetõ erdõtörvényre van szükségünk, aminek al-
kalmazásához a szakirányítás az egyik kulcs”, mondta. Sze-
rinte a szakirányítók támogatására fordított összeg már a több-
let fahasználatok áfa bevételébõl megtérülne, és a faanyag ki-
termelése egyben munkahelyet teremtene a vidéki lakosság
körében. Luzsi József megköszönte a MAGOSZ és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara támogatását, és reményét fejezte ki,
hogy jövõre egy sikeres, jól mûködõ törvényrõl beszélhetünk
majd. Elmondta, a forrásoknak az ígéreteknek megfelelõen
kell megjelenni, és ha ezeket jól sikerül felhasználni, akkor
sikeresek leszünk, és az ágazat is fejlõdik majd. „Hiszem,
hogy erre képesek leszünk, és ha a támogatások és a jogi hát-
tér is meglesz, akkor a közjóléti célok is megvalósulnak.
Csak, hogy én is ígérjek valamit”, jelentette ki az elnök. Végül
megjegyezte, a rendezvényen örömmel szaladgáló gyerme-
kek „olyanok, mint a facsemeték, csak õk emberpalánták …
õk a mi jövõnk”.

A köszöntõk után került sor a Rimler Pál-díj átadására. A
díjat dr. Sárvári János, a MEGOSZ ügyvezetõ elnöke vehette
át. A méltatás során Luzsi József megjegyezte: „a mai naptól a
Rimler Pál-díj sokkal többet ér, mert egy olyan ember is meg-
kaphatta, mint Sárvári János”. A kitüntetett megköszönte az
erdõtulajdonosoknak, gazdálkodóknak és munkatársainak a
támogatást. Azt mondta, hogy a magánerdõ gyõzelemre van
ítélve, mert „rengetegen vagyunk, mert sok, a gazdálkodás
gondjait értõ és ismerõ barátunk, támogatónk van, és végül,
mert nekünk van igazunk.”

Az ünnepélyes perceket a környezeti nevelést bemutató
szakmai konferencia követte. Dr. Horváth Tamás, a NyME
Erdõvagyon-gazdálkodási Intézetének adjunktusa, az Erdõ-
gazdálkodók bevonása a környezettudatos nevelésbe címû
elõadásában kiemelte, hogy a környezeti nevelést, mint bár-
mi más nevelési folyamatot a családban el lehet és el kell kez-
deni, majd folytatni az óvodában, és az iskolarendszer foko-
zatain keresztül. Ismertette a környezeti nevelés beépülését a
szakmai oktatásba, a szakmai módszereket és a továbbkép-
zés lehetõségeit.

Soltész Miklós, az Emberi Erõforrások Minisztériumának egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs ál-
lamtitkára a Közjóléti intézmények társadalmi igénybevételének
lehetõségei címû elõadásában felhívta a figyelmet arra, hogy
minden állampolgár felelõsséget kell érezzen azért, hogy része-
se tudjon lenni a társadalom mûködésének, aminek egyik fon-
tos eleme az erdõkben, a közjóléti létesítményekben folyik, ami-
ért a mûködtetõ erdészeket köszönet illeti. 

Mocz András, a rendezvény házigazdája A magánerdészetek
jelentõsége a közjóléti szerepvállalásban címmel saját tapasztala-
tokra alapozva ismertette a kitûzött célokat és a húsz év alatt
elért eredményeket. (Mocz András és dr. Horváth Tamás elõ-
adásának anyaga megjelent a rendezvénysorozat kiadványá-
ban is, amit a ma-
gánerdõs környeze-
ti nevelést bemutató
s z ó r ó a n y a g g a l
együtt a jelenlévõk
is kézhez kaptak.)

Az elõadásokat
film zárta, ami a
helyi magánerdé-
szet gazdálkodás-
ban és környezeti
nevelésben elért
eredményeit, léte-
sítményeit és mód-
szertanát mutatta
be Reviczky Gábor
színmûvész közre-
mûködésével. 

A délutáni prog-
ramban Kis Miklós
Zsolt államtitkár, a
Miniszterelnökség
agrár-vidékfejlesz-
tésért felelõs állam-
titkársága képviseletében a Vidékfejlesztési Program
(2014–2020) erdészeti jogcímeirõl tartott teljes körû tájékozta-
tást. Sorra vette a pályázható és a még elõkészítés alatt álló for-
rásokat. Külön figyelmet fordított a sokakat érdeklõ erdészeti
géptámogatások jogcímre, és közölte, hogy az elõkészítõ fela-
datok csúszása miatt nem tud idõpontot jósolni egyik pályázat-
nál sem, de reméli, hogy az erdészeti géptámogatás felhívása
novemberben megjelenhet. Elõadásának pályázatokat ismerte-
tõ teljes anyagát a www.megosz.org honlapon olvashatják.

Terepi bejáráson választhattak a résztvevõk a szabadtéren
megrendezett gépbemutatók és a közjóléti létesítmények
megtekintése között. Legtöbben, kihasználva a ragyogó nap-
sütést, a munka közben bemutatott gépekre voltak kíváncsi-
ak a Valkon 2007 Kft., a STIHL Magyarország és a Mátyás Fa-
kereskedõ Kft. közremûködésével.

Már egyre hosszabbodtak az árnyékok mikor a szabadtéri
nagyszínpad elõtt izgatottan zsibongó gyerekcsapat várta,
hogy Szászfalvi László országgyûlési képviselõ átadja a leg-
ügyesebb csapatoknak járó jutalmakat. Boldogan, az erdõ-
ben eltöltött nap élményével örültek egymás sikerének. 

A házigazda megköszönte a támogatóknak, elõadóknak, a
partnereknek és minden kedves vendégnek, hogy hozzájá-
rultak ennek a szép napnak a sikeréhez, és mindenkit baráti
beszélgetésre hívott a vacsora mellett. 

Duska József, MEGOSZ
Képek: Nagy László

MAGÁNERDÕBEN

Sajtótájékoztató a rendezvényen; Balról: Ugron Ákos Gábor, Kis
Miklós Zsolt, Luzsi József, Jakab István, Sárvári János, Soltész
Miklós, Mocz András

Dr. Sárvári János kapta az idei Rimler-díjat


