MAGÁNERDÕBEN

Látogatás az illetékes államtitkárnál
A korábbi lapszámban már jeleztük,
hogy a MEGOSZ a magán-erdõgazdálkodás legfontosabb kérdéseinek
megvitatására egyeztetéseket kezdeményez az illetékes fõhivatalnokokkal, politikusokkal, a szakma vezetõivel.
Utunk dr. Bitay Márton Örshöz, a Földmûvelésügyi Minisztérium erdõ és erdészeti ügyekért is felelõs államtitkárához vezetett. Irodájában 2015. április 1jén látogattuk meg. A MEGOSZ-t Luzsi
József elnök és dr. Sárvári János ügyvezetõ elnök képviselték.
A jó hangulatú, õszinte megbeszélésen elmondtuk, hogy úgy érezzük, az
elmúlt idõszakban háttérbe szorult a tárca kommunikációjában a magánerdõk
ügye. Államtitkár úr megerõsítette, hogy
számára éppúgy fontos a 43%-nyi magánerdõ, mint az állami kezelésben lévõk,
de azok a közvetlen irányítás szempontjából nyilván szorosabban kapcsolódnak, gyakrabban kerülnek reflektorfénybe mindennapi munkája során.
Az erdõtörvény módosítási ütemének érzékelhetõ lassulását firtató kérdésünkre Bitay Márton Örs elmondta,
hogy valóban vannak hátráltató tényezõk, de a napi munka folyamatos. A
módosítás elõkészítésére most készül

egy tervezet, amit véleményezésre ter- törvény változtatását. Másrészt biztosímészetesen a MEGOSZ is kézhez kap. tott minket, hogy nem engedi, hogy az
Kérte, hogy õszinte, elõremutató javas- erdõtörvény-módosítás egyetlen fázisából is kihagyják a magánerdõsöket. Vélatainkkal segítsük a folytatást.
Itt megjegyezzük, hogy a MEGOSZ gezetül az erdészeti szakirányítási táeddig két tárgyalási elõkészítõ anyag- mogatás visszaállításának gondolata
ban is megfogalmazta a törvény módo- elõl sem zárkózott el, feltéve, ha a kérsítására vonatkozó részletes elképzelé- désben érintett mértékadó döntéshosét. Ezt követõen pedig határidõre és zók is támogatják. Köszönjük a lehetõrészletesen válaszolt a minisztérium séget és várjuk az ígért folytatást.
MEGOSZ
elõbb 6 kérdésére az erdõtörvény megváltoztatása kapcsán, majd a más
témakörökben
megfogalmazott
10 összetett kérdésre is. Érdeklõdéssel
várjuk,
hogy az eddig leírt
magánerdõs vélemények hogyan
köszönnek vissza
a tárca elképzeléseiben.
Az egyeztetés
végén az államtitkár két fontos kijelentést tett. Jelezte,
hogy szerinte a
természetvédelmi
törvény módosítása nélkül nehéz elképzelni az erdõ- Dr. Bitay Márton, államtitkár és Luzsi József, elnök

Integrált kormányhivatali rendszer
2015. április 1-jétõl felállt az integrált
kormányhivatali rendszer. A korábban
önállóan mûködõ közigazgatási szerveket és a szakigazgatási szervként
mûködõket beolvasztották a kormányhivatalokba, és a továbbiakban azok
fõosztályaként, illetve osztályaként,
ilyen megnevezéssel mûködnek.
A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülönülten, megyei és járási
szinten mûködõ, önálló feladat- és hatáskörrel bíró szakigazgatási szervekbõl, valamint a szintén önálló feladatés hatáskörrel rendelkezõ törzshivatalból álltak.
A 2015. április 1-jétõl felállt integrált
kormányhivatali rendszerben a szakigazgatási szervekbõl (a megyei igazgatóságokból, felügyelõségekbõl) kormányhivatali fõosztályok, a járási szinten 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 ugyanis nem mindig lehetett tartani a 21 napos határidõt a szakhatósági eljárások
miatt.
Az erdészeti ágazatot közvetlenül
érintõen az alábbi szakhatóságok integrálódnak többek között a hivatalba:
Erdészeti Igazgatóság, Földhivatal,
Földmûvelésügyi Igazgatóság, Közlekedési Felügyelõség, Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági Hatóság, Munkaügyi Központ, Munkavédelmi és Munkaügyi
Szakigazgatási Szerv, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság.
A kormányhivatalokhoz emellett új,
eddig más szervek által ellátott, elsõsorban 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 tagolódtak fel megyei szintre, hanem a
korábbi székhelyükön lévõ kormányhivatalba integrálódtak. A korábban önálló országos hatáskörû (másodfokú)
szervek azonban továbbra is megmaradnak (pl. Országos Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelõség).
Tekintettel a szervezeti változásokra,
a szakterületet érintõ jogszabályok is jelentõs mértékben módosultak, így az
idõállapotoknál figyelni kell arra, hogy
az új, illetve módosító jogszabályok átmeneti rendelkezései a folyamatban lévõ ügyeket hogyan rendezik.
Forrás: http://ugyvedvilag.hu,
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