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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
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– Hatósági Osztály, vezetõje Mihálffy Imre dr.
– Statisztikai, Elemzési és Fejlesztési Osztály, vezetõje Dézs-

ma György
*

A területi szervek a következõk.
– Bács-Kiskun Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Kecskemét

Fõigazgató: dr. Molnár Zoltán
Erdészeti Igazgatósági vez.: Spiegl János ig.

– Baranya Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Pécs
Fõigazgató: Tóth Sándor
Erdészeti Igazgatósági vez.: Varga Tamás ig.

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Miskolc
Fõigazgató: Orosz István
Erdészeti Igazgatósági vez.: Csomós János ig.

– Fõvárosi és Pest Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Budapest
Fõigazgató: Miakich István Gábor
Erdészeti Igazgatósági vez.: Szentpéteri Sándor ig.

– Hajdú-Bihar Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Debrecen
Fõigazgató: Harsányi Antal
Erdészeti Igazgatósági vez.: Kiss János ig.

– Heves Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Eger
Fõigazgató: Szabó József
Erdészeti Igazgatósági vez.: Kondor István

– Somogy Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Kaposvár
Fõigazgató: Varga Gábor
Erdészeti Igazgatósági vez.: Nádas József ig.

– Vas Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Szombathely
Fõigazgató: dr. Szabóné dr. Kakas Irén
Erdészeti Igazgatósági vez.: Nagy Imre ig.

– Veszprém Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Veszprém
Fõigazgató: dr. Radovits Tibor
Erdészeti Igazgatósági vez.: Vaspöri Ferenc ig.

– Zala Megyei Mg. Szakig. Hivatal, Zalaegerszeg
Fõigazgató: Németh Zoltán
Erdészeti Igazgatósági vez.: Hajdu Tibor ig.
Az itt nem említett megyei mezõgazdasági szakigazgatási hi-

vatalokban nem mûködik erdészeti igazgatóság, hanem az erdé-
szeti hatósági ügyek intézése valamely másik megyeszékhelyen
mûködõ hivatal erdészeti igazgatóságának hatáskörébe tartozik.

(Az Erdészeti és Faipari Híradó felhasználásával összeállította
Pápai Gábor)

Az EFDSz Emlékérem
kitüntetettjei

Szakszervezetünk Elnöksége 2006-
ban is kitüntette szervezetünk két
olyan aktivistáját az „Erdészeti és Fa-
ipari Dolgozók Szakszervezetének
Emlékérmével”, akik társadalmi mun-
kájukkal huzamosabb idõn keresztül
kitûntek a mozgalmi munkában.
Az emlékérmet Herczeg Miklós
fõtitkár adta át Bekõ György, a Zalai
Erdészeti és Faipari ZRt. szakszerve-
zeti bizottságának titkára, valamint dr.
Király Pál, az „Erdészeti és Faipari Hír-
adó” szerkesztõ bizottságának társa-
dalmi aktivistája, lapunk megjelenésé-
nek gondozója számára, szakszerve-
zeti bizottságaink titkárai év végi or-
szágos értekezletének megtisztelõ
nyilvánosságát felhasználva.
A fõtitkár az átadás alkalmával ismer-
tette a kitüntetések indokolását, a ki-
tüntetettek pedig rövid felszólalással
köszönték meg az emlékérmet.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kara

ERDÉSZETI NÖVÉNYVÉDELMI SZAKMÉRNÖKÖK
RÉSZÉRE TOVÁBBKÉPZÉST SZERVEZ

a gyakorló szakmérnökök számára, az öt évenként kötelezõ ismeretmegújítás
érdekében. A tanfolyam elvégzése feltétele az I. és II. veszélyességi kategóriába tartozó
növényvédõ szerek beszerzését és felhasználását engedélyezõ igazolvány megsz-
erzésének, illetve meghosszabbításának.

A képzés ideje: 2007. május 14-18. Az egy hetes képzés során két napos terepi, bemu-
tató jellegû tanulmányutat is tervezünk.

A képzés költsége: a jelentkezõk számától függõen elõreláthatólag 60.000 Ft amely a
gazdasági társaságok szakképzési alapjának terhére elszámolható.

Jelentkezési határidõ: 2007. április 15.

További információk és jelentkezés:

Némethné Pogány Csilla
(99) 518-230
Molnár Miklós
(99) 518-677

http://emevi.emk.nyme.hu

A legutóbbi kutatások szerint, ha a
mai ütemben folytatódik a globális fel-
melegedés, az Északi-sark jege annyi-
ra megolvad majd, hogy az Északnyu-
gati-átjáró hajózható lesz, és így a New
York és Tokió közötti út 7 ezer kilo-
méterrel megrövidül. Az Északnyuga-
ti-átjáró évszázadokon át vonzotta a
felfedezõket, hajóik azonban rendre a

jég fogságába estek. A globális felme-
legedés gyökeresen megváltoztatta a
helyzetet. Az olaj- és gázkitermelõ tár-
saságok már izgatottan várják, mikor
válik rentábilissá a kutatás. A még fel
nem tárt tartalékok egynegyede
ugyanis állítólag ebben a zónában
van. Eddig öt ország – az USA, Kana-
da, Oroszország, Dánia és Norvégia –

tartott rá igényt. Újabban jelentkezett
Svédország és Izland is.

(Élet és Tudomány)

Felolvad az Északnyugati-átjáró?

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!


