
A Kormány 2118/2006 (IV.30.) határo-
zatában megfogalmazottak végrehajtá-
saként, a 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelettel létrehozta a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatalt. 

Evvel összhangban a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter meg-
szüntette az Állami Erdészeti Szolgála-
tot és általános jogutódként, alapító ok-
irattal létrehozta a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Központját, valamint

területi szervként 19 Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatalt.

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal (továbbiakban MgSzH) központi
hivatal, melyet a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter irányít.

Az MgSzH önállóan gazdálkodó, az
elõirányzatok felett teljes jogkörrel ren-
delkezõ költségvetési szerv, melyet el-
nök vezet. 

Az MgSzH feladatát központja és te-

rületi szervei útján látja el. Az MgSzH
központja és területi szervei is önálló
jogi személyiséggel rendelkeznek. 

A 19 területi (megyei) szervet fõigaz-
gató vezeti. 

Az MgSzH a hatáskörébe tartozó
közigazgatási hatósági ügyekben elsõ
fokon a területi szerv, másodfokon a
központ jár el – ha jogszabály másképp
nem rendelkezik. Az MgSzH-t a kor-
mány növénytermesztési, talajvédelmi,

66 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 3. szám (2007. március)

Az erdészeti igazgatás átszervezése

2. ábra

1. ábra



Erdészeti Lapok CXLI. évf. 3. szám (2007. március) 67

állategészségügyi, állattenyésztési, er-
dészeti, vadászati, halászati, takarmá-
nyozási, borászati hatóságként, illetve
növényvédelmi és mezõgazdasági igaz-
gatási szervként jelölte ki.

Az 1. ábra mutatja be az MgSzH köz-
pontjának szervezeti egységeit.

A 2. ábrán látható a természeti és ge-
netikai erõforrásokért felelõs elnökhe-
lyettes alárendeltségében mûködõ szer-
vezeti egységek kifejtése, melyhez az
Erdészeti Igazgatóság is tartozik.

Mint az a 2. ábrán látható, az Állami Er-
dészeti Szolgálat központjának jogutódja
– erõsen leszûkített feladatkörrel és jogo-
sultsággal – az MgSzH központi szerveze-
tében, 7 szakmai osztállyal mûködik. 

Annak erdõfelügyeleti, illetve erdõ-
fenntartási és szabályozási igazgató-he-
lyettese egy-egy osztály vezetését is el-
látják. A központban székelõ Erdészeti
Igazgatóság gazdálkodási, munkáltatói
jogköröket nagyon korlátozottan gya-
korol, azok központosításra kerültek. A
közvetlen irányítási, rendelkezési joga a
területi erdészeti igazgatóságok felett
megszûnt. 

A 19 Megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatalból tíznél található er-
dészeti igazgatóság, amelyek változatlan
illetékességi területtel (pl. fõváros és
Pest megye esetében Pest, Fejér, Komá-
rom megyék és a fõváros) a megyehatá-
rokon túl is ellátják erdészeti hatósági,

igazgatási feladataikat. Az erdészeti igaz-
gatóságot tartalmazó megyei hivatalok
felépítését a 3. ábra mutatja be.

Az államigazgatás reformjaként az új
szervezet - a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter 2/2007-es (FVÉ2.)
FVM utasítása szerint – további létszám-
csökkentésre kényszerül. A volt Állami
Erdészeti Szolgálat engedélyezett 400
fõs létszámkeretét újabb 50 fõvel kell
csökkenteni. 

Remélhetõleg az átszervezést és lét-
számcsökkentést követõ jogszabály-
változtatások egyszerûsítéssel és fel-
adatcsökkentéssel segítik majd az erdé-
szeti igazgatás jogszerû mûködésének
fenntartását.

3. ábra

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának elnöke
Madari Jenõ; címe: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

(A Központ szervezetén belül az Ellenõrzési Önálló Osz-
tály vezetõje Kolozsvári Ákos okl. erdõmérnök, a megszûnt
ÁESz gazdasági fõigazgató-helyettese.)

A jelenlegi változatlanul a korábbi helyén, a Budapest, V.
ker., Széchenyi utca 14. szám alatt mûködõ Erdészeti Igazgató-
ság Központja a három elnökhelyettes közül a természeti és
genetikai erõforrásokért felelõs elnökhelyettes irányítása alá
tartozik, aki Lajkó Lajos.

Az Erdészeti Igazgatóság vezetõje Wisnovszky Károly
igazgató, akinek két helyettese van.

Az erdõfenntartási és -szabályozási igazgatóhelyettes

Kolozs László. Irányítása alá a Központ következõ három
osztálya tartozik:
– Erdõleltározási, Erdõvédelmi és Szabályozási Osztály,

vezetõje Kolozs László
– Regionális és Zöldövezeti Tervezõ Osztály, vezetõje

Fecser István
– Nyilvántartási és Térképészeti Osztály, vezetõje Kopányi

Imre
Az Erdõfelügyeleti igazgatóhelyettes Ali Tamás, akinek a

következõ négy központi osztály tartozik az irányítása alá:
– Erdõfelügyeleti és Területrendezési Osztály, vezetõje Sza-

lai Károly
– Pályázatkezelési és Támogatási Osztály, vezetõje Ali Tamás

Középfokú hatósági szervezetünk
átalakulása


