A Mezõgazdasági Bizottság ülésén
Egyesületünk folyamatos párbeszédet folytat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. vezetõivel az állami
erdõgazdasági társaságok jövõje
ügyében. Legutóbb 2008. március
28-án Solymos Rezsõ akadémikus,
Egyesületünk Bedõ-díjas tagjának
közremûködésével Egyesületünk elnöke, dr. Pethõ József találkozott
dr. Nagy Jánossal a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnökével. Az
Országgyûlés Mezõgazdasági Bizottsága 2008. április 2-án meghallgatásra hívta dr. Nagy János elnököt. Az
Országos Erdészeti Egyesületet az
ülésen dr. Pethõ József elnök és Ormos Balázs fõtitkár képviselte.
Dr. Nagy János elnök az MNV Zrt.
szervezetének ismertetése után azonnal
az erdõrõl kezdett beszélni, mint akihez
„az erdõ igen közel áll”. Megerõsítette,
hogy sem az erdõ, sem az erdészeti társaságok, sem pedig az erdõben lévõ létesítmények (vadászházak, utak stb.) nem
kerülnek privatizációra. „Az erdõgazdaságok jelentõs társadalmi kapcsolataik
révén, mint a közjólét, közmunkaprogramok, védelmi és környezetgazdálkodási
tevékenység nagy kihívás elõtt állnak és
ez indokolja, hogy tartós állami tulajdonban maradjanak.” „Ugyanakkor növelni
kell hatékonyságukat, összevisszaságot
nem akar, ésszerûtlen döntésekre nem
kell számítani”. Nagy a várakozás és meg
akarja nyugtatni az erdõgazdaságokat.
„Az erdészeti kutatás, az egyetem erdészeti kara és az erdészeti civil szervezetek
véleményét figyelembe kell venni. Kapkodni nem kell, ütemesen kell haladni
úgy, hogy a következõ évben már hatékonyak legyenek a társaságok. Tiszta, világos gazdálkodást és viszonyokat kell
teremteni. Belsõ informatikai rendszer
készüljön, szakmailag indokolt lehet az
integráció, de semmilyen olyan összevonást, mely nem segíti, hanem hátráltatja a
munkát, nem támogat.”
A továbbiakban kérdésre válaszolva
egyetértett azzal, hogy „az állam fizesse
meg az erdõgazdasági társaságok által
végzett közfeladatokat”.
Továbbá kijelentette, hogy „fél év után
felül kell vizsgálni az MNV Zrt. SZMSZ-ét,
mely nem tabu, módosítani lehet”. (Egyesületünk egyik javaslata, mely szerint az
MNV Zrt.-n belül alakuljon meg a Magyar Nemzeti Erdészeti Közhasznú Zrt.,
mint egy kis létszámú stratégiai szervezeti egység, melyben helyet kap a 19 erdé106

Balról: Benedek Fülöp, Nagy János és Zagyi László

szeti közhasznú erdészeti társaság, a fentiek miatt képviselhetõ.)
Elmondta, hogy 2008. június 30-ig újra kell kötni minden társasággal a vagyonkezelõi szerzõdést. (Egyesületünk
már korábban is felhívta a figyelmet
arra, hogy a társaságok által kezelt vagyon ne csorbuljon.)
Herbály Imre (MSZP) a Mezõgazdasági Bizottság alelnöke, az Erdészeti Albizottság elnöke az alábbiakkal egészítette
ki az elmondottakat.
Az SZMSZ felülvizsgálatára azért is
szükség van, hogy valós önállósága legyen a vezérigazgató-helyetteseknek és
nem csak formális. (Hasonló célunk az
erdészeti ügyvezetõ-igazgató szervezeten
belüli megerõsítése, ezt szolgálná a javasolt stratégiai szervezet is.)
Erdõ ügyben egyetért az Elnök úrral,
hatékonyság a cél, „az integráció ked-

ves fogalom, ezt az integrációt nem sokan akarják, le kell ülni a szakmával, az
érdekképviseletekkel, hogy tisztázzák,
mi ennek az alapja, van-e hozadéka.”
„Kár lenne felkorbácsolni egy nyugodt
tavat, a társaságokon belüli hatékonyságot kell növelni.”
Közel tíz éve vesz részt Egyesületünk az Országgyûlés munkájában,
mint regisztrált civil szervezet, a tíz
év alatt összesen nem esett annyi
szó az erdõrõl, az erdõgazdálkodásról, mint ezen az ülésen egyedül.
A fent idézett mondatok azt sugallták politikusi megfogalmazásokban, hogy senki sem támogatta
a jelenlévõk közül az erdõgazdasági társaságok integrációját, ahogy
Egyesületünk sem.
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