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MAGÁNERDÕBEN

Utunk dr. Bitay Márton Örshöz, a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium erdõ és er-
dészeti ügyekért is felelõs államtitkárá-
hoz vezetett.  Irodájában 2015. április 1-
jén látogattuk meg. A MEGOSZ-t Luzsi
József elnök és dr. Sárvári János ügyve-
zetõ elnök képviselték.

A jó hangulatú, õszinte megbeszélé-
sen elmondtuk, hogy úgy érezzük, az
elmúlt idõszakban háttérbe szorult a tár-
ca kommunikációjában a magánerdõk
ügye. Államtitkár úr megerõsítette, hogy
számára éppúgy fontos a 43%-nyi magán-
erdõ, mint az állami kezelésben lévõk,
de azok a közvetlen irányítás szempont-
jából nyilván szorosabban kapcsolód-
nak, gyakrabban kerülnek reflektor-
fénybe mindennapi munkája során.

Az erdõtörvény módosítási ütemé-
nek érzékelhetõ lassulását firtató kérdé-
sünkre Bitay Márton Örs elmondta,
hogy valóban vannak hátráltató ténye-
zõk, de a napi munka folyamatos. A
módosítás elõkészítésére most készül

egy tervezet, amit véleményezésre ter-
mészetesen a MEGOSZ is kézhez kap.
Kérte, hogy õszinte, elõremutató javas-
latainkkal segítsük a folytatást. 

Itt megjegyezzük, hogy a MEGOSZ
eddig két tárgyalási elõkészítõ anyag-
ban is megfogalmazta a törvény módo-
sítására vonatkozó részletes elképzelé-
sét. Ezt követõen pedig határidõre és
részletesen válaszolt a minisztérium
elõbb 6 kérdésére az erdõtörvény meg-
változtatása kap-
csán, majd a más
t é m a k ö r ö k b e n
megfogalmazott
10 összetett kér-
désre is. Érdeklõ-
déssel várjuk,
hogy az eddig leírt
magánerdõs véle-
mények hogyan
köszönnek vissza
a tárca elképzelé-
seiben. 

Az egyeztetés
végén az államtit-
kár két fontos kije-
lentést tett. Jelezte,
hogy szerinte a
természetvédelmi
törvény módosítá-
sa nélkül nehéz el-
képzelni az erdõ-

törvény változtatását. Másrészt biztosí-
tott minket, hogy nem engedi, hogy az
erdõtörvény-módosítás egyetlen fázisá-
ból is kihagyják a magánerdõsöket. Vé-
gezetül az erdészeti szakirányítási tá-
mogatás visszaállításának gondolata
elõl sem zárkózott el, feltéve, ha a kér-
désben érintett mértékadó döntésho-
zók is támogatják. Köszönjük a lehetõ-
séget és várjuk az ígért folytatást. 

MEGOSZ

Látogatás az illetékes államtitkárnál
A korábbi lapszámban már jeleztük,
hogy a MEGOSZ a magán-erdõgaz-
dálkodás legfontosabb kérdéseinek
megvitatására egyeztetéseket kez-
deményez az illetékes fõhivatalno-
kokkal, politikusokkal, a szakma ve-
zetõivel.

2015. április 1-jétõl felállt az integrált
kormányhivatali rendszer. A korábban
önállóan mûködõ közigazgatási szer-
veket és a szakigazgatási szervként
mûködõket beolvasztották a kormány-
hivatalokba, és a továbbiakban azok
fõosztályaként, illetve osztályaként,
ilyen megnevezéssel mûködnek.

A kormányhivatalok eddig ágazaton-
ként elkülönülten, megyei és járási
szinten mûködõ, önálló feladat- és ha-
táskörrel bíró szakigazgatási szervek-
bõl, valamint a szintén önálló feladat-
és hatáskörrel rendelkezõ törzshivatal-
ból álltak.

A 2015. április 1-jétõl felállt integrált
kormányhivatali rendszerben a szaki-
gazgatási szervekbõl (a megyei igazga-
tóságokból, felügyelõségekbõl) kor-
mányhivatali fõosztályok, a járási szin-
ten mûködõkbõl pedig osztályok let-

tek. A kormányhivataloknál egy-egy
fõosztály több korábbi szakigazgatási
szerv feladatát fogja ellátni, amellyel
összefüggésben csökken a vezetõi
szintek száma. Az átalakítás célja a
gyorsabb ügyintézés, korábban ugyan-
is nem mindig lehetett tartani a 21 na-
pos határidõt a szakhatósági eljárások
miatt.

Az erdészeti ágazatot közvetlenül
érintõen az alábbi szakhatóságok in-
tegrálódnak többek között a hivatalba:
Erdészeti Igazgatóság, Földhivatal,
Földmûvelésügyi Igazgatóság, Közleke-
dési Felügyelõség, Mérésügyi és Mûsza-
ki Biztonsági Hatóság, Munkaügyi Köz-
pont, Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv, Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóság. 

A kormányhivatalokhoz emellett új,
eddig más szervek által ellátott, elsõsor-
ban hatósági típusú államigazgatási fe-

ladatok kerülnek. A kormányhivatalhoz
kerülõ új területek közé tartoznak a
környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelõségek is. 

A korábbi, nem megyei illetékességû
közigazgatási szervek továbbra sem ta-
golódtak fel megyei szintre, hanem a
korábbi székhelyükön lévõ kormányhi-
vatalba integrálódtak. A korábban önál-
ló országos hatáskörû (másodfokú)
szervek azonban továbbra is megma-
radnak (pl. Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelõség). 

Tekintettel a szervezeti változásokra,
a szakterületet érintõ jogszabályok is je-
lentõs mértékben módosultak, így az
idõállapotoknál figyelni kell arra, hogy
az új, illetve módosító jogszabályok át-
meneti rendelkezései a folyamatban lé-
võ ügyeket hogyan rendezik.
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