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Tisztelt Vezérigazgató Úr! 

Erdészeti holdinq 

Az MNV Zrt. erdészeti társaságaival kapcsolatban közismert az a most formálódó kezdemé
nyezés, mely szerint e cégeket egy holdingba szerveznék át. E szervezetbe, mint önálló jogi 
személybe olvadna a most önálló 19 erdészeti társaság, továbbá e cégek önállóságuk egy 
részét elvesztenék azzal, hogy bizonyos funkciókat a holding venné át. A holding működési 

költségei a csoport számára többletköltségként jelennének meg. 

E 19 állami erdészeti társaság közül 16 tagja a FAGOSZ-nak, ezért az eddig megismertek 
alapján elkészítettük a "Gondolatok az állami erdészeti társaságok holding szervezetbe ren
dezéséről" című véleményt, melyet szíves tájékoztatására mellékelek. 

E cégcsoport a hazai fapiac meghatározó szereplője. A rajta kívüli hazai faipar és fakereske
delem számára is gyökeres változást hozna egy államerdészeti holding létrejötte. E döntés az 
egész hazai fagazdaság kapcsolati és áruforgalmi viszonyait jelentősen átrendezné, így nem 
pusztán a közvetlenül érintett 16 cég, hanem összes tagunk és a szakterület egésze érdeké
ben kérjük: a végső döntés előtt legalább a szűkebb szakmai kör megismerhesse e koncepció 
részleteit, illetve örömmel vennénk részt azzal kapcsolatban társadalmi konzultáción, vagy 
hívnánk meg Önt elnökségünk e témával foglalkozó ülésére. 

(Tájékoztatom, hogya fentiek szerinti levelet írtam dr. Nagy János elnök úr részére is.) 

Válaszát várva, tisztelettel: 

H~1h\' erenc 
FAGOsz)elnöke 

111 ~~~;:~~~~~gos
,.A. Il 1012 n"t1apc...t. KlIny D. u. 13-15. 

'lcl: (II 1556539. Fax: (I) 202 64 49 
..E.-mail info(ti>fagou.hu11' Z honlap: http://www.fagOsz.buFAGO 

FAGOSZ-Gondolatok...a_holdingrol_Talrai-Miklos-reszere.doc 

mailto:info@fagosz.hu

