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Az Országos Erdészeti Egyesület, mint
szakmai érdekképviselet, mindig is fi-
gyelemmel kísérte az állami erdõgaz-
dálkodás alakulását és tagjain, szerve-
zetein valamint programjain keresztül
igyekezett elõsegíteni a szakmai célok
megvalósulását, a döntéshozók irányá-
ba való képviseletét. Hasonló feladatok
várnak ma az Egyesületre a megalakult
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. er-
dészeti átalakítási céljait illetõen is.
Ezért jelentkezett be Egyesületünk Tát-
rai Miklós vezérigazgatóhoz, aki hivata-
li irodájában fogadta dr. Pethõ József el-
nököt és Ormos Balázs fõtitkárt. 

A megbeszélés háromnegyed órájá-
ban sikerült sok kérdést érinteni. Egyesü-
letünk részérõl az együttmûködés elindí-
tása, az információszerzés és az egyez-
ségre törekvés megteremtése volt a cél.

Dr. Pethõ József elnök Egyesületünk
jelképeit adta át a vezérigazgatónak, a jel-
vényt, a székházunk kiadványát – mely-
rõl tudta a vezérigazgató, hogy ma a GKM
épülete – és az Erdészeti Lapok két utol-
só példányát, melyet Tátrai úr elmondása
szerint idõnként van módja átlapozni.   

A továbbiakban eszmecsere alakult
ki, ahol Egyesületünk részérõl elhang-
zott az egységes erdõkezelés igénye, a
több mint harminc éve történt szervezeti
összevonás negatív hatásai, az erdészlét-
szám mai alacsony, tarthatatlan mértéke,
a 2007. évi szolnoki kihelyezett Ország-
gyûlés Mezõgazdasági Bizottsága ülése,
melyen az összevonások ellen foglaltak
állást a képviselõk. Elõkerült az is, hogy
a természetvédelemnél jelentõs létszám-
növelés, az intézményi bõvülés van na-
pirenden, ugyanakkor az erdészetnél az

ellenkezõje történik, mely számunkra el-
fogadhatatlan folyamat és rossz üzenet.
A politikát, a közvéleményt és a szakmát
is foglalkoztató falopásokat, az erdõtü-
zek elleni védelmet és a szemetelés kér-
désének megoldását egy központosított
szervezet képes lesz-e kezelni? Egyálta-
lán a túlzottan nagy erdõgazdaságok a
megnövekedet t
utazási távolságok-
kal hogyan képe-
sek megfelelni az
unió elvárásának,
hogy a döntések
ott szülessenek,
ahol a végrehajtás
is történik?

Tátrai Miklós
vezérigazgató vá-
laszában elmond-
ta, hogy az egysé-
ges vagyonkezelés
kialakítása a cél,
mely az elmúlt
idõszakban nem
valósult meg (in-
formatika, köny-
velés, társasági jö-
vedelem-átcsopor-
tosítás az adottsá-
gok függvényé-
ben, egyéni érde-
kek túlzott érvény-
re juttatása stb.).
Olyan tiszta rend-
szer kidolgozása a
feladat tudomá-
nyos alapon, ahol
az átlagos hozam
meghatározása a

cél és erre épülnek a tulajdonosi elvárá-
sok. Az elvárások rögzítése után az er-
dõgazdasági társaságok gazdálkodása a
kereten belül sokkal szabadabb lesz,
mint eddig volt. Az állami erdõk egysé-
ges kezelését támogatja. A védett erdõk
korlátozása esetén ki akarják mutatni,
hogy mekkora a hozam kiesése, hogy
az állam, mint tulajdonos döntési hely-
zetbe juthasson. Az új szervezet kialakí-
tása a legnehezebb feladat, mely meg
fog történni, kevesebb erdõgazdasági
társaság kialakításával, hasonlóan más
állami társaságokkal együtt a MNV Zrt.-
nél. Kevesebb központi költség, keve-
sebb igazgatósági és felügyelõ bizottsá-
gi taggal, költségcsökkentéssel. A köz-
pontok hozzáadott értéket keveset ad-
nak a gazdálkodásba. Ugyanakkor a
vállalkozók megerõsítése is cél, hogy
stabil és kiszámítható alapokat biztosít-
hassanak az erdõgazdálkodásnak.         

A megbeszélés tárgyszerû volt, sok
pontosan megfogalmazott elvárással és
igénnyel mindkét oldal részérõl. A felek
megállapodtak abban, hogy az egyezte-
téseket folytatják.
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Fontos látogatás a vagyonkezelõnél

Balról dr. Pethô József elnök és Tátrai Miklós vezérigazgató

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. eladásra
meghirdeti az alábbi használt gépeket:

1 db TOYOTA HIACE tgk. (5 szem.)
2 db LADA NIVA szgk.
1 db KAMAZ 43101 tgk.
1 db ZETOR 12045 mg. traktor
1 db ZETOR 12145 mg. traktor
1 db ZETOR 12245 mg. traktor HIAB-071 daruval
1 db ZETOR 12145 mg. traktor HIAB-071 daruval
1 db VALMET 840 erdészeti forwarder (darus kihordógép)
1 db WARINSKI K406 tip. gumikerekes kotrógép
1 db Orosz Autogreder
1 db TH-01 tip. hasítógép
1 db KRETZER SK900/18t tip. hasítógép
1 db CAMBIO 70/35 tip. kérgezõgép
1 db GAZELLA 33027 4WD tgk. – motorhibás
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