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Köztudott, hogy folyamatban van az
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Er-
dészeti Igazgatóságán az egységes álla-
mi erdõvagyon-kezelés koncepciójá-
nak kidolgozása. Az Országos Erdésze-
ti Egyesület, mint szakmai érdekvédel-
mi szervezet, fontosnak tartja, hogy – a
tagságtól beérkezett információk alap-
ján – állást foglaljon az alapvetõ szak-
mapolitikai kérdésekben, segítve ezzel
a koncepció kidolgozását. 

Minden olyan javaslattal egyetér-
tünk, mely 

• az erdõk fenntartható, közérdekû
kezelését szolgálja,

• az erdõk minõségének és értéké-
nek növelése mellett lehetõvé teszi ja-
vaikhoz való hozzájutást,

• biztosítja a nemzetgazdaság szá-
mára a fát, mint megújítható nyers-
anyag- és energiaforrást,

• szolgálja az erdõk védelmi és köz-
jóléti funkcióinak megvalósítását,

• javítja az állami erdõgazdálkodás
hatékonyabbá tételét,

• megõrzi az erdõgazdálkodásban
hasznos tevékenységet végzõ mérnö-
kök, technikusok, fizikai dolgozók és
vállalkozók munkahelyét,

• mindezt önfinanszírozó rendszer ke-
retében – több milliárd forintos nettó költ-
ségvetési befizetõként –, lényegében költ-
ségvetési támogatás nélkül valósítja meg.

A jelenlegi elsõdleges feladatnak
nem az erdészeti társaságok össze-
vonását tartjuk, hanem az állami er-
dõgazdálkodás küldetésének vilá-
gos megfogalmazását, a társaságok
tartalékainak feltárását és egységes
mûködésük kialakítását, gazdálko-
dásuk megerõsítését.

Az állami erdõkezelés küldetésének
tartjuk 

• a kincstári erdõk anyagi hozamai-
nak, valamint szolgáltatásainak fenn-
tartható, közhasznú kezelését;

• hozzájárulást a vidékfejlesztés cél-
jaihoz,

• munkahelyek létrehozását és meg-
tartását,

• a hatékony és gazdaságos állami
erdõvagyon-kezelés eredményeként
pedig anyagi hozzájárulást a nemzeti
célok megvalósításához.

Mindezt egy nemzeti erdõkezelé-
si szervezet keretén belül tartjuk
megvalósíthatónak, amely egységes
szakmai és gazdasági mûködési
rend kialakításával, a tartalékok fel-
tárásával képes a magyar vidékfej-
lesztés állami erdõgazdálkodásra
háruló feladatainak megoldására.

Ezen célok az állami erdõkezelõ szer-
vezet jelenlegi keretei között is megvaló-
síthatók, ezért az állami erdészeti társa-
ságok összevonását sem indokoltnak,
sem idõszerûnek nem tartjuk, mert

• az állami erdészeti társaságok mind-
egyike eredményesen gazdálkodik,

• költségvetési támogatás nélkül
mûködnek, ugyanakkor befizetõi a
költségvetésnek,

• az összevonás a tartalékok feltárá-
sa ellen hatna, az összevont erdõgazda-
ságokban csökkenne a tartalékok feltá-
rásának kényszere,

• közcélú feladataik megoldására je-
len állapotukban képesek, alkalmasak
a vidékfejlesztési feladatok, EU-s és
kormányzati elvárások teljesítésére,

• az összevonások miatt hátrányos
helyzetbe kerülõ térségekben és önkor-
mányzatoknál jelentõs szakmai, társa-
dalmi és politikai elégedetlenség lenne
várható,

• az összevonások vidéki térségi
foglalkoztatási feszültségeket okozná-
nak elsõsorban a felsõfokú képesítésû
szakemberek körében, de hátrányosan
érinthetik a képzetlen munkaerõ foglal-
koztatását és a közmunka-programok
megvalósítását is, 

• ugyanakkor példák bizonyítják,
hogy a szervezeti összevonások leg-
gyakrabban csak egyszeri költség-meg-
takarítást eredményeznek.

A szakmai szempontokat vizsgálva is
szükségtelen a társaságok összevonása,
hiszen

• az erdészeti hatóság valamennyi
erdészeti társaság szakmai munkáját
megalakulásuk óta folyamatosan éves
mérlegbeszámolójában magas szintû-
nek értékelte,

• a társaságok jelentõs térségi, vi-
dékfejlesztési, közjóléti feladatokat is
ellátnak (erdõtelepítés, közmunkaprog-
ram, parkerdõk, erdei vasutak, ökocent-
rumok, erdei iskolák stb.) a helyben
élõk megelégedésére,

• a szorosan vett erdõgazdálkodási
munka mellett jelentõs természetvédel-
mi tevékenységet is folytatnak, va-
gyonkezelõ feladataik keretében képe-
sek az állami erdõkben természetvé-
delmi kötelezettségeik maradéktalan
teljesítésére.

Az erdészeti társaságok jövõbeni sta-
bilitásának biztosítása a jelenlegi szer-
vezeti keretek között is megoldható. A
földrajzi és természeti adottságokból
adódó gazdálkodási különbségeket a
cégcsoporton belüli differenciált vagyon-
kezelõi díj alkalmazásával a tulajdonos
saját hatáskörében kiegyenlítheti. Ezzel
biztosítható a gyengébb adottságú, de a
vidékfejlesztésben fontos szerepet be-
töltõ társaságok gazdasági sebezhetõsé-
gének csökkentése. 

Az állami erdõgazdálkodás 1970-es
sok vitát kiváltó átszervezésének hatá-
sai a mai napig is élénken élnek az idõ-
sebb szakemberek emlékezetében. Kel-
lõ történelmi távlatból tekintve és ele-
mezve a történéseket, meggyõzõdé-
sünk, hogy a kormányzat a jövõ erdõ-
gazdálkodását meghatározó döntéseket
csak alapos hatástanulmány birtokában
hozhat meg. 

Megfontolandónak tartjuk, hogy
a Nemzeti Erdõprogram szellemé-
ben törvény szülessen az állami er-
dõkrõl és azok kezelésérõl. Ennek
elõkészítése során vizsgálható meg
egy közhasznú Nemzeti Erdõkezelõ
Szervezet kialakítása a jelenlegi ál-
lami erdõkezelõi rendszer bázisán.
Erre alapot ad, hogy a Vagyontörvény
100%-os, tartós állami vagyoni körbe
sorolja az állami erdészeti társaságokat
és az általuk kezelt erdõvagyont is.

Budapest, 2008. március 19.
Országos Erdészeti Egyesület

Állásfoglalás az egységes állami
erdõvagyon-kezelés koncepciójához




