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Az elôdszervezet, az ÁV Rt. erdészettel
kapcsolatos stratégiája annak ellenére,
hogy a holding feladata egyértelmûen a
privatizáció felé tolódott, az eredeti elkép-
zelésre épült. 19 erdôgazdasági társaság
portfoliója viszonylagos stabilitást élve-
zett. A stratégia lényege, hogy az ÁV Rt.-
nek, mint az állam tulajdonosi képviselô-
jének a rábízott erdôvagyon felelôs ôrzô-
jeként eleget kell tennie tulajdonosi köte-
lezettségének, mindezt versenyhelyzet-
ben levô cégekkel, üzleti alapon, közve-
tett vagyonkezelési beavatkozás kereté-
ben. Ez a filozófia az ÁPV Rt.-hez történô
besorolás után sem változott annak elle-
nére, hogy az állam vagyonának szétvá-
lasztása a társaságok tulajdonosánál csak
közvetett felelôsségi helyzetet teremtett.
Eredményt elérni csak az erdôgazdasági
társaságok mûködésének feljavításával, a
versenyképesség biztosításával, a szakmai
érdekeltség megteremtésével lehetett.

A társaságok versenyképességének
alapjait az átalakulás során kialakított
vagyonstruktúra, a felesleges és nem
mûködô vagyonelemek értékesítésébôl
(decentralizált privatizáció) származó
bevétel visszaforgatása, az eredmény-
tartalék növelése és a reorganizációs in-
tézkedések teremtették meg. A lehetô-
ségeket a vállalati menedzsment általá-
ban jól használta ki. Az önállóságból fa-
kadóan a vállalkozói szellem nagymér-
tékben megerôsödött. A hajdani köz-
ponti irányítású állami nagyüzemek jól
mûködô vállalkozások lettek. 

A stratégia elemei között fontos
megemlíteni a több lábon állást. Az er-
dôgazdálkodás jövedelmezôsége ön-
magában általában nem elegendô a fel-
adatok ellátására, a faanyag feldolgozá-
sából nyerhetô többletjövedelemre is
szükség van. Ennek megfelelôen a tu-
lajdonosi jogkört gyakorló ÁPV Rt. tá-
mogatta a faipari és egyéb beruházások
megvalósulását.

A legfontosabb elemek a követke-
zôk:

Az állami vagyon gyarapítása
Hazánk ökológiai stabilitása szem-

pontjából mindenekelôtt a tartamos er-
dôgazdálkodás keretein belül az állami
erdôvagyon állapotát kell tovább javíta-
ni.  Eleget kell tenni egyidejûleg a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás és a ter-
mészetvédelem igényeinek is. A gazda-
sági teljesítmények fokozásán keresztül
az állami tulajdon másik fontos elemé-
nek, a termelôvagyonnak gyarapítása,
minôségi jellemzôinek javítása hasonló-
an fontos feladat. A tôkeösszetétel válto-
zásainak, megújulásának az erdôvagyon
stabilitását és a piaci teljesítmények jöve-
delmezôségét egyaránt szolgálnia kell.

Több lábon álló, eredményszemléletû
állami erdészet megerôsítése

Magyar viszonyok közt csak sokrétû
termékszerkezettel lehet a jövedelme-
zôséget megôrizni, ezért a társaságok-
nak több lábon kell állniuk. Ezt szolgál-
ja a tulajdonos által nyújtott reorganizá-
ció is, amely a szezonalitásból eredô
hullámvölgyeket, illetve az alaptevé-
kenységtôl jobb jövedelmezôségû vál-
lalkozások megvalósítását szolgálja.
Ezek eredménye pedig visszaforgatásra

kerül az állami erdôk állapotának javítá-
sa, védelmi és turisztikai teljesítményé-
nek fokozása érdekében.

Piaci termékek és szolgáltatások jöve-
delmezôségének fokozása

Alapvetô törekvés az intenzív marke-
tingmunkán keresztül a vevô igényeinek
megismerése, teljesítése, új termékek és
szolgáltatások szükségleteinek feltárása
és piacának megteremtése a végsô fel-
használók igényeibôl kiindulva. Ezek
alapozzák meg a vertikalitást szolgáló
helyes döntéseket. A favagyon jobb
hasznosítása, a magasabb jövedelmezô-
ségû termékszerkezet kialakítása érdeké-
ben a sarangolt faanyag hazai feldolgo-
zásában és energiacélú hasznosításában
a társaságok fokozottan részt vesznek.  

Környezet- és természetvédelmi, rekreá-
ciós funkciók fejlesztése

Az állami erdészeti részvénytársasá-
gok ökológiai felelôsségtudattal kezelik
a gondjaikra bízott erdôket.  Az erdôva-
gyon gyarapítása visszatükrözi ezt a
magatartást és egyúttal tartalmazza a
védelmi és üdülési teljesítmények fej-
lesztését.  A törvényi keretek és a gaz-
dasági adottságok közt azonban napja-
inkban e téren jelentôs feszültségek
vannak. Az rt.-k jövedelme az erdôva-
gyon és a termelôtôke megújításán kí-
vül szolgálja a közhasznú funkciók, a
természetvédelmi feladatok teljesítését
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is.  Ezeknek azonban reális határát je-
lenti az elért jövedelem. Cél, hogy az il-
letékes hatóságokkal, aktív civil szerve-
zetekkel együttmûködve mielôbb kiala-
kuljanak a különbözô védett területek
kezelési tervei, mûködtetésük gazdasá-
gi feltételei.

Közremûködés az ország regionális fej-
lesztésében

Az állami erdészet az ország teljes
területén jelen van, hatást gyakorol a
kis régiók, a megyék, a kialakuló na-
gyobb közigazgatási régiók – különös
tekintettel az erdôsült területek tele-
püléseinek – életére. Mint jól szerve-
zett szakmai bázis, szolgáltatásként
kell bekapcsolódni a kibontakozó er-
dôtelepítési programba, a magáner-
dôk kezelését szolgáló intézkedések
megvalósításába. A foglalkoztatási
gondok enyhítése érdekében erôsíteni
kell a stabil, kiszámítható és felkészült
magánvállalkozói hátteret.  Az erdé-
szeti infrastruktúra fejlesztése legyen
összhangban a területfejlesztési elkép-
zelésekkel.

Teljesítményorientált, innovatív mun-
katársi magatartás erôsítése

A magyar állami erdészet alkalma-
zottainak szakképzettsége, mentalitása
magában hordozza az öntevékeny, in-
novációs hajlamú, teljesítményorientált
emberek együttmûködésének lehetôsé-
gét.  A szervezeteknek szüksége van a
célokat felvállaló, értük aktívan cselek-
vô munkatársi gárdára. Ez a feltétele az
elôbbiekben felsorolt újszerû feladatok
eredményesebb megoldásának.

Aktív, céltudatos PR politika
Az erdészet – a kívülállók által job-

bára csak a külsô jegyek és a negatív
sajtó alapján megítélt szakma – jól isme-
ri saját lehetôségeit, teljesítôképességét

és teljesítményeit, meg is lehet eléged-
ve ez utóbbiakkal. Az önelégültség ve-
szélyes, a szakmáról kialakult hamis ké-
pet állandósítja. Ki kell jobban alakítani
azt az információs hátteret, mely lehetô-
vé teszi az egyes társaságokon belüli, a
tulajdonosi szervezet és a társaságok
közti, valamint a társadalommal folyta-
tott eredményesebb párbeszédet, a po-
zitív közönségkapcsolatot. Ezen az
úton kell a nyilvánosságot fokozni, a
különféle szintû döntések megalapo-
zottságát növelni és megvalósításukat
meggyorsítani, az elért eredményeket
az érdeklôdô állampolgárokkal megis-
mertetni.

Az állami erdô-
gazdálkodás hely-
zetével, mozgás-
pályájával, azt be-
folyásoló külsô és
belsô gazdasági
környezetével de-
termináltan szá-
mos elvi és gya-
korlati probléma
megoldása még
várat magára.
Egyebek között ez
is indokolta, hogy
a Nemzeti Erdô-
stratégia megalko-
tásakor kiemelt fi-
gyelmet szentel-
jünk e területnek.
A tervezési folya-
matban is számos
megoldási javaslat
merült fel, amelye-
ket ajánlati prog-
ramelemekként
2002 szeptember
11-én tártunk a
szakmai és a társa-
dalmi nyilvános-
ság elé. 

II. A Nemzeti Erdôstratégia
és Erdôprogram szakértôi
fázisának programjavasla-
tai az állami erdôvel kap-

csolatosan
Az állami erdôgazdálkodással foglalko-
zó szakértôi munkacsoport elsô ülését
2002.05.30.–06.01. között tartotta
Fehérvárcsurgón a VADEX Rt.-nél. A
résztvevôk a FVM EH, ÁPV Rt. és Erdô-
gazdasági Rt.-k, ERTI, WWF, NyME-
EVGI képviselôi voltak. A munkacso-
port javaslatait illesztettük a teljes társa-
dalmi vitára bocsátott tervezetbe a kö-
zös vitaülést követôen, ahol helyet
kaptak a különbözô részterületeket ki-
dolgozó és érdekeket képviselô szak-
értôi csoportok. A részletesen kimun-
kált anyagból csak jelzésszerûen a
megvalósításához szükséges eszközök
alkalmazásának elemzése nélküli vál-
tozatot szerkesztettük be. Evvel is ins-
pirálni kívántuk a társadalmi vita sze-
replôit. A 2002. szeptemberében elkez-
dôdött és több helyszínen és csoport-
ban végrehajtott viták során e kérdés-
hez érkezett a legtöbb vélemény. Ez
utóbbi is tükrözi azt a tipikus jelenlegi
szemléletet, amelynek fókuszában még
ma is az állami erdôgazdálkodás van.

(folytatjuk)

AVENZOR VADRIASZTÁS

Minden erdei és mezôgazdasági 
vadkár ellen van megoldás!

Idôben rendelje meg a vadriasztó szert a
nyári ôszi téli vadkár megelôzésére és

megszüntetésére!

CERVACOL EXTRA: tû- és lomblevelû erdészeti és gyümölcskultúrák
téli vadkár elleni védelmére. 2002. évi áron!
DENDROCOL 17 SK: friss telepítésû erdészeti kultúrákban, facsemeték,
szôlô megóvására permetlé formájában kijuttatva,
-szántóföldi kultúrák kezelésére, szikleveles állapottól érésig, kukorica,
napraforgó, szója, gabonafélék, egyéb szántóföldi növények védelmére
kipermetezve,
-kertészeti kultúrákban, permetezéssel kijuttatva
SILVACOL T: kizárólag szaghatáson alapuló szer, csak textil átitatással
kihelyezve
AVENARIUS KÉREGBALZSAM (dörzsstop): tû- és lomblevelû fafajok,
gyümölcsfák törzsén az agancsdörzsölés elleni védelemre.
„VADDISZNÓ KERÍTÉS repellovit”: riasztó hatása specifikusan vaddisz-
nó számára, mely szagon és ízen alapul.
VADÓC: erdészeti, kertészeti, mezôgazdasági kultúrák szaghatáson ala-
puló tasakos riasztószere.

Szállítás postán és vasúton.
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