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Határon átnyúló együttműködések a 
fenntartható erdőgazdaság jogi 

szabályozásának területéről 
 
 

Az erdők kétségtelenül környezetünk 
legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémái. Az erdei 
életközösség egymásra hatást gyakorló elemekből – 
fákból, cserjékből és egyéb ezekhez társuló 
növényekből, valamint állatokból – áll, és 
közvetlenül befolyásolja környezetét. Emiatt az 
erdőkkel való gazdálkodás hagyományosan csak 
törvényi korlátok között valósulhat meg. E korlátok 
az elmúlt két évtizedben jelentősen bővültek, 
ugyanis a fenntarthatóság érvényesítésének 
követelménye megjelent az erdőgazdálkodás 
területén is. 
 
A fenntarthatóság – Világ Tudományos 
Akadémiáinak Deklarációja (Tokió, 2000) szerint – 
az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a 
környezetnek és a természeti erőforrásoknak a jövő 
generációk számára történő megőrzésével 
egyidejűleg. 
 
Az agrárgazdasági folyamat fenntartható, 
amennyiben harmonizál a természeti erőforrások 
regenerálódásával, és a terhelt környezet 
asszimilációs képességével. Megvalósításához 
elengedhetetlen a sokoldalú – a gazdasági 
szempontok mellett a környezetvédelmi és 
társadalmi elvárásokat is kielégítő –, racionális 
földhasználat, a rendszerszemléletű megközelítés, a 
vidékfejlesztés intenzív támogatása, valamint ezek 
tudományos megalapozása specifikus kutatás és 
fejlesztés révén. Fokozott hangsúlyt kell fektetni a 
megújuló energiaforrások felhasználására, és a 
szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére. Egy 
fenntartható gazdálkodási rendszer jellemzője, hogy 
víz-, energia-, vegyszer- és ráfordítás-takarékos, 
minőségi termékkibocsátó, továbbá szakértelem- és 
tudás igényes. 
 
Az erdőgazdálkodásban a fenntarthatóság 
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Forests are undoubtedly the most complex of all 
terrestrial ecosystems of our environment. Forest 
ecosystem comprises of components that interact 
– trees, shrubs and other adjacent plants as well as 
animals – and have direct influence on their 
environment. As a result, forest management has 
been a matter of regulation within the framework 
of laws. These limits have been substantially 
broadened since the criterion of sustainability was 
introduced to the field of forest management.  
 
 
 
Sustainability – under the Declaration of the 
World’s Academies of Sciences (Tokyo, 2000) – 
means satisfying the present needs of mankind 
and at the same time conserving the 
environmental and natural resources for future 
generations. 
 
Agro-economic development is sustainable if it is 
harmony with the regeneration of natural 
resources and the adaptation capacity of polluted 
environment. In order to realize this development 
versaitle and rational land use – which, besides 
economic aspects, meets environmental and social 
expectations as well –, systematic approach, 
intensive support of rural development and the 
scientific background thereof through research 
and development are essential. Utilisation of 
renewable energy resources and decrease of 
pollutant emissions should be highlighted. A 
sustainable management system is characterized 
by cost savings in water, energy and chemicals, as 
well as by quality production and a demand for 
profession and knowledge. 
 
 
Sustainability in forest management practically 
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gyakorlatilag a klasszikus tartamosság követel-
ményének kiterjesztését jelenti a teljes erdei 
környezeti rendszerre, annak valamennyi javára és 
szolgáltatására. 
 
A fenntartható erdőgazdálkodás alapelveinek 
kidolgozásával és részletes szabályainak 
érvényesítésével előmozdítható, hogy az erdők 
használata során egyenrangú célként jelenjen meg a 
gazdaságosság mellett a természet- és 
környezetvédelem. 
 
A fenntartható erdőgazdálkodás követelmény-
rendszerének kidolgozása és érvényesítése csak 
határokon átnyúló, nemzetek közötti együtt-
működések és megállapodások alapján lehetséges. 
 
Az ide tartozó eddigi legfontosabb állomások az 
európai erdészet szempontjából: (a) a fenntartható 
erdőgazdálkodás alapelveinek elfogadása a 
`Környezet és Fejlődés´ Világkonferenciáján; (b) az 
Európai Erdők Védelme Miniszteri Konferenciák; 
(c) az Európai Unió erdészeti intézkedései. 
 
 
 
Ez utóbbit azért sorolom a határon átnyúló 
együttműködések közé, mert az Európai 
Közösséget létrehozó szerződések nem 
rendelkeztek kötelező érvényű, közös erdészeti 
politikáról, és az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés (EUMSZ) mezőgazdaságra és halászatra 
vonatkozó cikkei sem állapítanak meg piaci 
előírásokat az erdészeti termékekre, így az egyes 
intézkedések csak a tagállamok közötti 
együttműködéssel valósulhatnak meg. 
 
 
 
 
 
 
 
1. A fenntartható erdőgazdálkodás alapelveinek 
kidolgozása a nemzetközi erdészeti politikában 
 
 
1.1. A nemzetközi együttműködés keretei 
 

means the expansion of the classical long-term 
requirement to the whole system of the forest 
environment, its goods nad services. 
 
 
The establishment of principles of sustainable 
forest management and enforcement of their 
specific regulations fosters the goals of nature 
conservation and environmental protection on the 
same level as the goal of being economical during 
forest use. 
 
Setting up and implementation of the criteria 
system of sustainable forest management is only 
made possible by crossborder, international co-
operation and agreements. 
 
In this process – with respect to European 
forestry - the milestones are: (a) adoption of the 
principles for sustainable forest management at 
the UN Conference on `Environment and 
Development´ (UNCED); (b) Ministerial 
Conferences on the Protection of Forests in 
Europe; (c) forestry measures of the European 
Union. 
 
I list the latter among the crossborder co-
operation, because the treaties establishing the 
European Community made no legally binding 
provision for a common forest policy and neither 
did the articles of the Treaty on the Functioning 
of the European Union (TFEU) on agriculture 
and fisheries stipulate market regulations on 
forestry products. As a result, the arrangements 
can only be implemented through co-operation of 
the Member States. As I have discussed earlier, I 
will not elaborate on the presentation of forest 
policy measures of the European Union in detail, 
but I will highlight the importance of a legal 
instrument with regard to the fact that it regulates 
the croos-border co-operation of the European 
Union.   
 
1. Drawing up the principles for sustainable 
forest management in international forest 
policy 
 
1.1. The framework for international co-
operation  
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Az ENSZ 1992. évi Rio de Janeiróban megtartott 
`Környezet és Fejlődés´ Világkonferenciáján 
(UNCED) elfogadott egyezmények mindegyike 
tartalmaz az erdők állapotára, a környezet-
védelemben betöltött szerepére, illetve az erdészet 
jövőbeli feladataira vonatkozó megállapításokat. 
Habár az erdőkkel kapcsolatosan nem született 
kötelező érvényű nemzetközi keretegyezmény, 
viszont elfogadtak egy ajánlást a fenntartható 
erdőgazdálkodás alapelveiről. Ennek megerősí-
téseként a `Feladatok a XXI. századra (Agenda 21)´ 
című programcsomagban külön fejezetbe (11. 
fejezet: Küzdelem az erdőpusztulás ellen) foglalták 
az erdőkre vonatkozó elvek megvalósításának 
céljait és lehetőségeit. 
 
Az UNCED egyezmények végrehajtására még 
1992-ben megalakult az ENSZ Fenntartható 
Fejlődés Bizottsága (CSD), mint a Gazdasági és 
Szociális Tanács funkcionális szerve. A CSD 
hatáskörén belül hozták létre a Kormányközi 
Erdészeti Panelt (IPF, 1995.), amelynek feladata az 
erdőkkel és a földhasználati jogokkal kapcsolatos 
nemzeti és nemzetközi programok koordinálása 
volt. Munkáját 1997. és 2000. között a 
Kormányközi Erdészeti Fórum (IFF) vette át, majd 
2000-ben megalakult az Egyesült Nemzetek 
Erdészeti Fóruma (UNFF), amely a CSD mellett 
önállóan működik, és jelentős dokumentumok 
megalkotásával segíti a fenntartható fejlődés 
megvalósítását.1 

 
 
Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, 
a FAO, Róma székhellyel Erdészeti Bizottságot 
(COFO) működtet, továbbá szervezi az erdészeti 
világkongresszusokat. Az Európai Gazdasági 
Bizottság (EGB) hozta létre az Európai 
Fabizottságot, továbbá az Európai Unióval közösen 
támogatja a Nemzetközi Együttműködési Prog-
ramot a légszennyezés erdőkre gyakorolt hatásainak 
értékeléséről és megfigyeléséről (NEP-Erdők), 
valamint az Európai Unió Programját az erdők 
légköri szennyezéstől való védelméről. Az 
EU/NEP-Erdők Program áttekintést nyújt az 
erdőállapot térbeni és időbeni változásáról, 
hozzájárul az erdei ökoszisztémák és az azokat érő 
antropogén (különösen a légszennyezés) és 
természeti terhelő hatások közötti összefüggések 

All agreements adopted at the UN Conference on 
`Environment and Development´ in 1992 in Rio 
de Janeiro (UNCED) lay down statements on the 
state of forests, their role in environmental 
protection and the functions of forestry in the 
future. Although no legally binding international 
framework agreement was concluded, a statement 
on the principles of sustainable forest 
management was adopted, which were reinforced 
in Chapter 11 (Combating Deforestation) of the 
UN Programme for Action for Sustainable 
Development in the 21st century – for short `Agenda 
21´ laying down the specific goals and the means 
of their implementation. 
 
 
For the implementation of the UNCED 
agreements the UN Commission on Sustainable 
Development (CSD) was created in 1992 as a 
functional commission of the UN Economic and 
Social Council. Under the CSD the 
Intergovernmental Panel on Forests was 
established to coordinate national and 
international plans on forests and land use rights. 
To address all pending issues of the IPF the 
Intergovernmental Forum on Forests (IFF) was 
established for the period of 1997-2000, and in 
2000 the United Nations Forum on Forests was 
created (UNFF) as an independent body from the 
CSD and facilitates implementation of sustainable 
development by drawing up significant 
documents.1 

 
The Food and Agricultural Organization of the 
UN (FAO) operates he Committee on Forestry 
(COFO) in Rome and organizes the world 
forestry congresses. The Economic Commission 
for Europe (UNECE) established the Timber 
Committee and in cooperation with the European 
Union it promotes the International Co-operative 
Programme on Assessment and Monitoring of Air 
Pollution Effects on Forests (ICP Forests) and the 
European Union Scheme on the Protection of 
Forest against Atmospheric Pollution. The 
EU/ICP Forests Programme provides an 
overview of the spatial and temporal variation in 
forest condition, contributes to a better 
understanding of the relationships between the 
condition of forest ecosystems and both 
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jobb megértéséhez, illetve nemzeti, pán-európai és 
globális szinten segíti a légszennyezés, klíma-
változás és biodiverzitás hatásainak feltárására 
irányuló és a tartamos erdőgazdálkodást szolgáló 
erdészeti politikát.  
 
Az Európai Erdők Védelme Miniszteri 
Konferenciákon (MCPFE) számos határozatot 
fogadtak el az európai erdők megőrzéséről, az 
azokkal való fenntartható gazdálkodásról, az erdők 
több célú hasznosításáról és a nemzeti 
erdőprogramok alapelveiről.   
 
Jelentős és széleskörű tevékenységet végez a 
Nemzetközi Trópusi Fakereskedelmi Szervezet 
(ITTO, 1983.) is, amely számos irányelvet 
határozott már meg, többek között a természetes 
erdők kezeléséről és fenntartásáról, a biológiai 
sokféleség megőrzéséről, a fenntartható erdőgazdál-
kodásról és a trópusi erdők tűz elleni védelméről.2 

 
 
1.2. Rió `Erdő-Alapelvei´ 
 
A Rió de Janeiróban elfogadott és a világ minden 
típusú erdejével való gazdálkodásról, ezek 
megőrzéséről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 
jogilag nem kötelező hivatalos állásfoglalás,3 az 
erdőgazdálkodás környezetvédelmi, ökológiai 
vonatkozású megközelítését képviseli: „Az erdők 
minden típusa összetett és egyedi ökológiai 
folyamatokat foglal magában, amelyek alapul 
szolgálnak jelenlegi és lehetséges erőforrás teremtő 
képességükhöz, amellyel emberi igényeket 
elégítenek ki és egyben környezeti értékkel bírnak. 
Az erdők alapvető forrásai a gazdasági fejlődésnek 
és az élet bármely formája fenntartásának.” 
(Bevezetés f. és g. pont). 
 
Az ENSZ Alapokmányával összhangban az 
állásfoglalás kiindulópontja, hogy az államok 
kizárólagos és elidegeníthetetlen joga erdeik 
kiaknázása, fejlesztése és az azokkal való 
gazdálkodás. 
 
A fenntartható erdőgazdálkodás „az erdővel, mint 
természeti erőforrással és az erdős területekkel való 
gazdálkodás oly módon, hogy azok kielégítsék a 
jelen és a következő nemzedékek társadalmi, 

anthropogenic (in particular air pollution) and 
natural stress factors and contributes to forest 
policy at national, pan-European and global level 
on the effects of air pollution, climate change and 
biodiversity for sustainable forestry.  
 
At the Ministerial Conferences on the Protection 
of Forests in Europe (MCPFE) a series of 
resolutions were adopted on the conservation of 
forest resources in Europe, their sustainable 
management, the multi-purpose use of forests and 
the principles of national forest programmes.   
 
The International Tropical Timber Organization 
(ITTO), which was created in 1983, also plays 
significant and comprehensive role and developed 
a series of guidelines for the management and 
maintainence of natural forests, conservation of 
biological diversity, on sustainable forest 
management and fire management of tropical 
forests.2 

 
1.2. Rio `Forest Principles´ 
 
The non-legally binding authoritative statement of 
principles for a global consensus on the 
management, conservation and sustainable 
development of all types of forests3 adopted in 
Rio de Janeiro represents the environmental, 
ecologic approach of forest management: „All 
types of forests embody complex and unique 
ecological processes which are the basis for their 
present and potential capacity to provide 
resources to satisfy human needs as well as 
environmental values. Forests are essential to 
economic development and the maintenance of all 
forms of life.” (Preamble, points f and g). 
 
 
States have, in accordance with the Charter of the 
UN the sovereign and inalienable right to utilize, 
manage and develop their forests. 
 
 
 
Sustainable forest management is “the 
management of forest lands, as natural resorces in 
a way to meet the social, economic, ecological, 
cultural and spiritual needs of present and future 
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gazdasági, ökológiai, kulturális és lelki szükségleteit” 
(2/b. pont). Megvalósításához a következő alap-
elvek érvényesítése elengedhetetlenül szükséges: (a) 
az erdők teljes és sokoldalú értékeinek fenntartása 
érdekében az erdőket meg kell védeni a káros 
szennyezésektől – ideértve a levegőben keletkező 
szennyezést –, az erdőtüzektől, a kártevőktől és 
egyéb betegségektől; (b) az erdők társadalmi 
szerepének megértéséhez és a döntéshozók tájékoz-
tatásához nélkülözhetetlen az erdei ökoszisztémák 
állapotát leíró időszerű, megbízható és pontos 
adatok összeállítása; (c) a fenntartható 
erdőgazdálkodásnak elsősorban a nemzeti erdőpoli-
tikáknak és stratégiáknak kell keretet biztosítaniuk; 
(d) átfogóan kell kezelni a környezetvédelem, a 
társadalmi és gazdasági fejlődés minden, az erdőket 
és erdős területeket érintő vetületét; (e) meg kell 
becsülni az erdők valamennyi típusának 
életfontosságú szerepét az ökológiai folyamatok és 
egyensúly fenntartásában; (f) fenntartható 
erdőgazdálkodással, új területek erdősítésével és 
újraerdősítéssel kell elősegíteni a fa, mint 
megújítható és környezetbarát energiaforrás 
széleskörű felhasználását; (g) annak tudatosítására 
kell törekedni, hogy a természetes erdők mellett az 
ültetett erdők is hozzájárulnak az ökoszisztémák 
megőrzéséhez, valamint különböző erdei javak és 
szolgáltatások forrásai; (h) erőfeszítéseket kell tenni 
az erdős területek nagyságának és termő-
képességének fenntartására és bővítésére; (i) 
erősíteni kell a kutatási és fejlesztési tevékenységet, 
támogatni kell az erdőfelméréseket és az 
erdőbecsléseket; (j) kerülni kell az olyan pénzügyi, 
kereskedelmi, ipari, közlekedési és egyéb politikák 
megvalósítását, amelyek az erdők degradációjához 
vezethetnek; (k) meg kell szüntetni, vagy el kell 
kerülni a fa és erdei termékek kereskedelmét 
korlátozó vagy betiltó, a nemzetközi kötelezett-
ségekkel és egyezményekkel nem összeegyeztethető 
egyoldalú rendelkezéseket. 
 
1.3. Küzdelem az erdőpusztulás ellen 
 
A Rióban elfogadott alapelvek gyakorlati 
megvalósításához, a `Feladatok a XXI. századra 
(Agenda 21)´ elnevezésű programcsomagban 
határoztak meg konkrét célokat és végrehajtandó 
intézkedéseket.4  
 

generations” (point 2/b). In order to its 
realization, the following principles are of essential 
importance: (a) appropriate measures should be 
taken to protect forests against harmful effects of 
pollution, including air-borne pollution, fires, 
pests and diseases, in order to maintain their full 
multiple value; (b) the provision of timely, reliable 
and accurate information on forests and forest 
ecosystems is essential for public understanding 
and informed decision-making should be ensured; 
(c) national policies and strategies should provide 
a framework for sustainable forest management; 
(d) all aspects of environmental protection and 
social and economic development as they relate to 
forests and forest lands should be integrated and 
comprehensive; (e) the vital role of all types of 
forests in maintaining the ecological processes and 
balance should be recognized; (f) the widespread 
use of wood as a renewable and environment-
friendly source of energy should be met through 
sustainable forest management, afforestation and 
reforestation; (g) beside natural forests, the 
contribution of planted forests to the maintenance 
of ecological processes and their role as a source 
of goods and services should be recognized; (h) 
efforts to maintain and increase forest cover and 
forest productivity should be undertaken; (i) 
research and development should be strengthened 
and forest inventoroies and assessments should be 
supported; (j) fiscal, trade, industrial, 
transportation and other policies and practices 
that may lead to forest degradation should be 
avoided; (k) unilateral measures, incompatible with 
international obligations or agreements, to restrict 
and/or ban international trade in timber or other 
forest products should be removed or avoided. 
 
 
 
 
 
1.3. Combating Deforestation 
 
For the implementation of the principles adopted 
in Rio the UN Programme for Action for 
Sustainable Development in the 21st century – for 
short `Agenda 21´ sets out the specific goals and 
the means of implementation.4  
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A dokumentum 11. fejezete négy pontban összegzi 
az erdők védelmével kapcsolatos célokat és 
teendőket: (a) az erdők, cserjék és fás területek 
többrétű szerepének és funkcióinak fenntartása; (b) 
az erdők védelmének, fenntartható kezelés-
módjának és megőrzésének fejlesztése, lepusztult 
területek beültetése erdőmentő erdősítéssel, 
újraerdősítéssel és egyéb rehabilitációs módszerek-
kel; (c) hatékony felhasználás és értékelés 
elősegítése az erdők, erdős és fás területek által 
szolgáltatott javak és szolgáltatások teljes 
kiaknázása céljából; (d) kapacitások kiépítése 
és/vagy megerősítése erdők tervezéséhez, 
felméréséhez és rendszeres megfigyeléséhez, 
valamint kapcsolódó programok, projektek és 
tevékenységek szerevezéséhez, beleértve a keres-
kedelmi tevékenységeket és folyamatokat. 
 
Az első két programpont a fenntartható 
erdőgazdálkodás alapelveit, céljait és szükséges 
teendőit vázolja fel. Kiemelt fontosságú feladatként 
jelölik meg – a fejlett és fejlődő országokban 
egyaránt – a természetes erdők megőrzését, 
védelmét erdőfelújítás, regenerálás, erdősítés, 
újraerdősítés és faültetés útján, szem előtt tartva az 
ökológiai egyensúlyt, és növelve az erdők 
hozzájárulását az emberi igényekhez és jóléthez. 
Ehhez szükséges az összes erdei ökoszisztéma és 
erdős terület fenntartható kezelésmódjának 
biztosítása fejlett, alapos tervezésen, kezelésen és az 
erdészeti munkák időbeni elvégzésén keresztül, 
továbbá az erdei erőforrások folyamatos leltározása 
és az erdőkkel kapcsolatos kutatások támogatása. 
 
 
1.4. Miniszteri Konferenciák az Európai Erdők 
Védelméről (MCPFE) 
 
Az európai erdészet, 1990 óta, az Európai Erdők 
Védelme Miniszteri Konferenciák keretén belül, 
kormányzati szinten törekszik a fenntartható 
erdőgazdálkodás megvalósításához szükséges 
alapelvek megalkotására. Az önkéntes kötelezett-
ségvállalásokat az Európai Unió valamennyi 
tagállama, valamint az Európai Közösség, mint jogi 
személy is aláírta. 
 
Az első Miniszteri Konferencián5 (Strasbourg, 
1990) határozatot fogadtak el az erdei 

Chapter 11 of this document summarizes the 
goals and tasks related to the protection of forests 
in four ponts: (a) sustaining the multiple roles and 
functions of all types of forests, forest lands and 
woodlands; (b) enhancing the protection, 
sustainable management and conservation of all 
forests, and the greening of degraded areas, 
throzgh forest rehabilitation, afforestation, 
reforestation and other rehabilitative means; (c) 
promoting efficient utilization and assessment to 
recover the full valuation of the goods and 
services provided by forests, forest lands and 
woodlands; (d) establishing and/or strengthening 
capacities for the planning, assessment and 
systematic observations of forests and related 
programmes, projects and activities, including 
commercial trade and processes. 
 
The first two points of the programme blueprints 
the principles, goals and necessary tasks of 
sustainable forest management. As a highlighted 
goal – in appropriate areas of both developed and 
developing countries – the protection and 
conservation of natural forests is set forth through 
forest rehabilitation, regeneration, afforestation, 
reforestation and tree planting, with a view to 
maintaining or restoring the ecological balance 
and expanding the contribution of forests to 
human needs and welfare. To this end, it is 
necesary to ensure the sustainable management of 
all forest ecosystems and woodlands, through 
improved proper planning, management and 
timely implementation of silvicultural operations, 
including inventory and relevant research. 
 
1.4. Ministerial Conferences on the Protection 
of Forests in Europe (MCPFE) 
 
In the framework of the Ministerial Conferences 
on the Protection of Forests forestry in Europe 
has since 1990 aimed at the development of 
governmental level principles for sustainable 
forest management. The voluntary commitments 
were signed by all member states of the Europen 
Union as well as the European Community as a 
legal entity. 
 
At the First Ministerial Conference (Strasbourg, 
1990)5 resolutions were agreed on the European 
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ökoszisztémák megfigyelését szolgáló, tartós 
mintavételi hálózat kialakításáról; az erdei 
génkészlet megőrzéséről; az erdőtüzekre vonatkozó 
európai adatbank felállításáról; a megváltozott 
környezeti feltételekhez igazodó hegyvidéki 
erdőgazdálkodásról; a fák élettanára (fiziológiájára) 
vonatkozó EUROSILVA kutatási hálózat tovább 
fejlesztéséről; valamint az erdei ökoszisztémákat 
érintő európai kutatási hálózatról. A résztvevő 
országok, általános alapelvként kihangsúlyozták, 
hogy a jövő generációinak joguk van az egészséges 
és tiszta környezethez, továbbá, hogy az erdők 
védelme érdekében olyan ökológiai, gazdasági és 
társadalmi feltételek megvalósítására kell törekedni, 
amelyek keretében fenntartható és több célú 
erdőgazdálkodás végezhető. 
 
A Helsinkiben6 (1993) elfogadott 1. számú 
határozat `Az európai erdőkkel való fenntartható 
gazdálkodás általános irányelveiről´, már a Riói 
egyezmények, megállapodások és ajánlások 
tükrében, konkrét elveket tartalmaz a fenntartható 
erdőgazdálkodással kapcsolatosan. A határozat 
szerint „a fenntartható erdőgazdálkodás (sustainable 
forest management) az erdő és az erdőterület olyan 
kezelése és hasznosítása, amely a biodiverzitást, a 
hozamképességet, a megújuló képességet és a 
vitalitást megőrzi, és fenntartja a releváns ökológiai, 
ökonómiai és szociális funkciókat helyi, országos és 
globális szinten, a jelenben és a jövőre nézve 
egyaránt, és nem okoz hátrányos hatásokat más 
ökorendszerekben sem”.7 A többfunkciós és 
fenntartható erdőgazdálkodás megvalósítását mind 
az állami, mind a magán erdőkben szorgalmazzák. 
Ehhez elengedhetetlenül szükséges stabil és hosszú 
távú földhasználati politika és szabályozás 
kialakítása, továbbá helyi, regionális és országos 
szintű, időszakos erdőgazdálkodási tervek és 
programok elkészítése. Törekedni kell az életerős, 
megújulásra képes, valamint a különböző biotikus 
és abiotikus károsítókkal szemben ellenálló erdők 
fenntartására és fejlesztésére.     
 
Az Európai Erdők Védelme III. Miniszteri 
Konferencián8 (Lisszabon, 1998) került sor a 
fenntartható erdőgazdálkodás ún. pán-európai 
kritériumainak meghatározására. E kritériumok – 
amelyekhez tervezési és kezelési alapelveket 
kapcsoltak – olyan alapvető feltételeket 

Network of permanent sample plots for 
monitoring of forest ecosystems; the conservation 
of forest genetic resources; the European data 
bank on forest fires; adapting the management of 
mountain forests to new environmental 
conditions; the expansion of the EUROSILVA 
Network of research on tree physiology; and the 
European Network for research into forest 
ecosystems. The signatory states recognized – as a 
general principle – the right of future generation 
to benefit from a healthy and unpolluted 
environment, which, for forests must be 
expressed ecological, economic and social terms, 
in a way which is reflected in a sustainable and 
multi-purpose management of forests. 
 
 
Resolution H1 on the `General Guidelines for the 
Sustainable Management of Forests in Europe´, 
adopted in Helsinki (1993)6 lays down concrete 
principles on sustainable forest management in 
the light of the Rio statements, agreements and 
recommendations. Under the resolution 
“sustainable forest management means the 
stewardship and use of forests and forest lands in 
a way, and at a rate, that maintains their 
biodiversity, productivity, regeneration capacity, 
vitality and their potential to fulfil, now and in the 
future, relevant ecological, economic and social 
functions, at local, national, and global levels, and 
that does not cause”.7 The implementation of a 
multi-functional and sustainable forest 
management is fostered both in state and private 
forests. In order to accomplish this stable and 
long-term land use policies and regulations are 
essential, as well as periodically updated forest 
management plans and programmes at local, 
regional and national levels. Maintaining and 
developing a healthy, vigorous forest, which is 
able to regenerate and resist different biotic and 
abiotic damage should be supported.    
 
 
The Third Ministerial Conference on the 
Protection of Forests (Lisbon, 1998)8 laid down 
the Pan-European Criteria for Sustainable Forest 
Management. These criteria – which include 
guidelines for planning and guidelines for forest 
management practices – lays down fundamental 
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fogalmaznak meg, amelyek nélkül a fenntartható 
erdőgazdálkodás nem valósítható meg. Célul tűzték 
ki ezek beépítését a nemzeti erdőprogramokba, 
illetőleg az azokkal egyenértékű releváns szabályo-
zási munkákba. 
 
A Bécsi Konferencia9 (Bécs, 2003) 1. számú 
határozata – `Az európai fenntartható erdőgazdál-
kodásra irányuló együttműködések megerősítése az 
ágazaton kívüli együttműködés és a nemzeti 
erdőprogramok révén´ – a nemzeti jogszabályok 
mellett, a fenntartható erdőgazdálkodás megvalósí-
tása legfontosabb eszközének a nemzeti 
erdőprogramokat jelölte meg, mint „sajátos nemzeti 
tartalommal bíró, de általános alapelvek 
érvényesülésével kidolgozott speciális keretprog-
ramokat”.10 A nemzeti erdőprogramok elfogadott 
alapelvei a következők: (a) széleskörű és nyílt 
részvétel; (b) egyetemes és ágazatközi megközelítés; 
(c) a megvalósítás folyamatos hozzáigazítása a 
változásokhoz; (d) a szükséges feltételek bővítése; 
(e) a nemzeti jogszabályokkal és politikával való 
összhang; (f) a nemzeti fejlesztési stratégiával való 
összhang; (g) a nemzetközi együttműködés 
szerveinek munkájával, valamint az erdőkre 
vonatkozó nemzetközi kezdeményezésekkel és 
egyezményekkel való összhang; (h) intézményi és 
eljárási-szakigazgatási reform; (i) ökoszisztéma 
szemlélet érvényesítése; (j) partnerség; (k) az 
erdőgazdálkodás céljainak elfogadtatása a 
társadalommal. 
 
A 2007-ben Varsóban megrendezett miniszteri 
konferencia11 a fa- és energiatermelés szempont-
jából foglalkozott az erdőkkel, valamint vizsgálta az 
erdők és a vízkészletek kapcsolatát. 
 
A napokban került sor a hatodik konferencia 
megtartására Oslóban (2011. június 14-16.). Az 
alábbi két határozat elfogadására került sor: (a) egy 
jogilag kötelező erejű határozat a tárgyalások 
megkezdéséről, valamint egy nemzetközi tárgyaló-
bizottság létrehozásáról, amely megbízást kapott az 
európai erdőkről szóló jogilag kötelező erejű 
megállapodás kidolgozására; (b) egy jogilag nem 
kötelező erejű határozat a Forest Europe12 folyamat 
új jövőképének, küldetésének és céljainak 
meghatározásához. 
 

conditions that are essential for the 
implementation of sustainable forest management. 
The application of these criteria in national forest 
management programmes and equivalent, relevant 
regulations is a common goal. 
 
Resolution 1 of the Vienna Conference (Vienna, 
2003)9 – `Strengthen synergies for sustainable 
forest management in Europe through cross-
sectoral co-operation and national forest 
programmes´ – beside national legislation 
highlights the national forest programmes as a key 
tool of sustainable forest management, defined as 
“specific framework programmes with specific 
national contents but established on general 
principles”.10 The principles of national forest 
programmes are:11 (a) inclusive and voluntary 
participation; (b) holistic and inter-sectoral 
approach; (c) iterative process with long-term 
commitment; (d) capacity building; (e) consistency 
with national legislation and policies; (f) 
integration with national sustainable development 
strategies; (g) consistency with international 
commitments recognising synergies between 
international forest related initiatives and 
conventions; (h) institutional and policy reform; (j) 
ecosystem approach; (k) partnership; (l) raising 
awareness. 
 
 
 
 
The Ministerial Conference in Warsaw in 2007 
enhanced the role of forests in wood and energy 
production and examined the interrelation 
between forests and water.  
 
The Sixth Ministerial Conference was held in Oslo 
nowadays (14-16 June 2011). The following two 
decisions were adopted: (a) a legally binding (!) 
decision on the launch of negotiations and the 
establishment of the Intergovernmental 
Negotiating Committee to develop a legally 
binding agreement on Forests in Europe; (b) a 
non-legally binding decision which outlines the 
vision, goals and targets of the Forest Europe12 
process. 
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2. Az Európai Unió erdészeti politikája 
 
Az Európai Közösséget létrehozó szerződések nem 
rendelkeztek kötelező érvényű, közös erdészeti 
politikáról, és az Európai Unió Működéséről szóló 
Szerződés (EUMSZ)13 mezőgazdaságra és halászat-
ra vonatkozó cikkei14 sem állapítanak meg piaci 
előírásokat az erdészeti termékekre. Az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos döntéshozatal a 
Bizottságon belül számos főigazgatóság (pl.: 
mezőgazdasági, energiaügyi, környezetvédelmi) 
között oszlik meg.15 

 
1998-ban egy erdészeti stratégia elfogadására került 
sor, ami jelzi, hogy az Európai Unió hathatósabb 
részvételre kezdett törekedni a nemzetközi 
kötelezettségvállalások teljesítése terén. Ezt az 
erdészeti stratégiát a Tanács 1998. december15-i 
állásfoglalása16 határozza meg, amelynek kiindulási 
pontja, hogy az erdők fenntartható kezeléséért és 
használatáért, a szubszidiaritás elve alapján, a 
nemzeti erdészeti programok és politikák felelősek, 
de a megvalósítást a Közösség minden olyan 
intézkedéssel segítheti, amely többletértéket ad a 
nemzeti szabályozáshoz. A stratégia két alapvető 
irányelve, hogy az erdőgazdálkodásnak fenntart-
hatónak kell lennie, és biztosítania kell az erdők 
többrendeltetésű (ökológiai, társadalmi, gazdasági) 
szerepét.17 

 
Bár sokan (mint pl. az Európai Parlament 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottsága18) hangsúlyozzák, hogy az 
EU-nak továbbra sem szabad közös erdészeti 
politikát kialakítania, mégis a bővülő közösségi 
intézkedések egyre inkább ez irányba mutatnak. Jól 
tükrözi ezt, hogy a Bizottság, a Tanács kérésére, 
2006-ban közzétette az unió öt évre (2007-2011) 
szóló erdészeti cselekvési tervét,19 amely az 
általános célkitűzések megvalósítására konkrét 
kulcstevékenységeket határoz meg.20 

 
 
Az Európai Unió az erdészetet elsősorban 
támogatások nyújtásával segíti, jogalkotási 
tevékenysége pedig kizárólag a már említett 
fenntarthatóság követelményének érvényesítését 
szolgálja. A továbbiakban be kívánom mutatni az 
Európai Unió eddigi legfontosabb, erdőgazdál-

2. Forest policy in the European Union 
 

The treaties establishing the European 
Community make no legally binding provision for 
a common forest policy nd neither did the articles 
of the Treaty on the Functioning of the European 
Union (TFEU)13 on agriculture and fisheries14 
stipulate market regulations on forestry products. 
The decision-making on forest management issues 
is shared among several Directorate Generals of 
the European Commission (e.g.: DG Agriculture, 
DG Energy, DG Environment).15 

 
In 1998 a Forestry Strategy for the EU was 
adopted, signalling that the EU began to aim at a 
more efficient participation in the field of 
international commitments. This Forestry Strategy 
was established under the EU Council Resolution 
of 15 December 1998,16 with the focus that 
pursuant on the principle of subsidiarity, national 
forest programmes and policies are responsible 
for the sustainable management and use of 
forests, but the Community is entitled to help 
their implementation with any measure that 
represents an added value to the national 
regulation. The two guidelines of the Strategy are 
the application of sustainable forest management 
and the multifunctional (ecological, social, 
economic) role of forests.17 

 
Although it is emphasised by many (e.g. by the 
European Parliament Committee on the 
Environment, Public Health and Food Safety18) 
that the EU should still not establish any common 
forest policy, the increasing number of 
community measures show in the opposite 
direction. To demonstrate that, following a 
request from the European Council, the European 
Parliament announced the EU Forest Action 
Plan19 in 2006 for five years (2007-2011), which 
defines specific key activities for the 
implementation of general guidelines.20 

 
The European Union promotes forestry mainly 
through funding, and its legislation mainly serves 
the implementation of the sustainabilty principle. 
Herafter I would like to present the European 
Union’s most important measures on forest 
management.  
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kodáshoz kapcsolódó intézkedéseit. 
 
2.1. Trópusi erdők védelme és a fejlődő 
országok erdeinek megőrzése 
 
 
Az erdők értékeinek fontosságát az Európai 
Közösségben először 1989-ben formalizálták, az 
`Egyezmény a trópusi erdők megőrzésére: a 
közösség szerepe´ bizottsági közlemény21 által. 
 
 
1991-ben, `a trópusi erdők fejlesztésére´, önálló 
költségvetési fejezet létrehozására került sor, 
amelynek kezelésére, az 1995-ben elfogadott 
3062/95 rendelet22 adta meg a jogi keretet. 
 
A IV. Loméi Egyezmény az afrikai, karibi és 
csendes-óceáni térségre (AKCS) nézve komoly 
problémaként jelölte meg az erdők pusztulását, és 
rámutatott az együttes fellépés fontosságára, 
különösen a faanyag kereskedelme és értékesítése 
terén. 
 
Az Ázsiával és Latin-Amerikával (ALA régiók) 
kapcsolatos együttműködést tekintve a 
443/92/EGK rendelet23 megerősíti a környezeti és 
erdészeti ágazatok fontosságát, és tartalmaz egy 
kikötést, miszerint a Közösség által az ALA 
országoknak nyújtandó támogatás 10%-át a 
környezetvédelemre, azon belül is elsősorban a 
trópusi erdők védelmére kell fordítani. 
 
A Bizottság által, 1999-ben elfogadott `Erdők és 
fejlődés: az EK megközelítés´ című közlemény24 
stratégiát határoz meg a fejlődő országok erdeinek 
megőrzését és fenntartható kezelését elősegítő 
közösségi intézkedésekre. Az Európai Közösség 
erdőfejlesztési együttműködésének általános célki-
tűzése, hogy „megfelelő arányú erdőborítást, 
valamint javuló erdőgazdálkodást tartson fenn a 
fejlődő országokban, hogy ez is hozzájáruljon a 
helyi, regionális és globális környezethez, valamint 
az általános fenntartható fejlődéshez”.25 

 
 
 
 
 

 
 
2.1. Protection of tropical forests and 
conservation of forests in developing 
countries 
 
The importance of forest assets was first 
formalized in the European Community in 1989 
by a communication of the Commission:21 `The 
Conservation of tropical forest: the role of the 
Community´.  
 
In 1992 for `the development of tropical forests´ a 
specific budget heading was created, and for its 
management the legal framework was provided by 
Regulation No 3062/95.22 

 
The Lomé IV Convention pointed out 
deforestation as a serious problem in the African, 
Caribbean and Pacific (ACP) States and 
emphasized the importance of joint action 
especially in the field of trade and purchase of 
timber. 
 
As for the cooperation with Asia and Latin-
America (ALA) Regulation No. 443/92/EEC23 
reinforces the importance of environmental and 
forestry sectors and lays down a clause pursuant 
to which 10% of the Community aid for ALA 
countries should be targeted primarily at the 
protection of environment, in particular the 
protection of tropical forests.    
 
Communication on `Forests and Development: 
the EC approach´24 as adopted by the Council in 
1999 defines a strategy of Community measures 
on assisting the conservation and sustainable 
management of forests in developing countries. 
The general objective of European Community 
cooperation for forestry development is “to 
maintain adequate forest cover and improve forest 
management in developing countries as a 
contribution to the local, regional and global 
environment and overall sustainable 
development”.25 
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2.2. Erdővédelmi intézkedések 
 
Az erdőket fenyegető abiotikus károsítók közül a 
légszennyezés és az erdőtüzek okozzák a 
legnagyobb kárt a közösségi erdőkben. Az ellenük 
való védekezés egyik leghatékonyabb eszköze a 
károsításokra vonatozó adatnyilvántartások létreho-
zása, ugyanis az itt felhalmozott adatok rendszeres 
elemzésével nyert tapasztalatokra hatékony 
intézkedések alapozhatók. 
 
2.2.1. A közösségi erdők légszennyezés elleni 
védelme 
 
A Tanács 1986. november 17-én fogadta le a 
3528/86/EGK rendeletet a Közösség erdőinek 
légköri szennyezéssel szembeni védelméről.26 A 
rendelet egy megfigyelői hálózat létrehozásával a 
károsodások megfelelő nyilvántartásának megte-
remtésére irányult. Emellett minta-programok és 
felmérések szervezését írta elő, annak érdekében, 
hogy a légköri szennyezés hatásait megfelelően 
tanulmányozni, a felméréseket javítani lehessen. 
 
 
A rendelettel létrehozott közösségi program célja 
volt, hogy (a) gondoskodjon a Közösség erdeinek 
fokozott védelméről, és különösen, hogy ezzel 
hozzájáruljon a mezőgazdaság termelési potenci-
áljának megőrzéséhez;27 (b) segítse a tagállamokat 
abban, hogy: (b1) közös módszerek alapján időszaki 
nyilvántartást hozzanak létre az erdőknek okozott 
károkról, különös tekintettel a légköri szennyezés 
okozta károkra, (b2) összehangolt és egyeztetett 
módon hozzák létre vagy bővítsék ki azt a 
megfigyelő hálózatot, amely ennek a nyilván-
tartásnak a kidolgozásához szükséges, (b3) az erdők 
ökoszisztémáját intenzíven és folyamatosan 
felügyeljék, (b4) összehangolt és egyeztetett módon 
hozzák létre vagy bővítsék ki az ehhez az intenzív 
és folyamatos felügyelethez szükséges állandó 
megfigyelő hálózatot;28 (c) ösztönözze: (c1) a 
kísérleteket, amelyek egyaránt elősegítik az 
erdőkben tapasztalt légköri szennyezés, illetve 
ennek az erdőkre tett hatásának jobb megértését, és 
a károsított erdők fenntartására és helyreállítására 
szolgáló módszerek kidolgozását, (c2) az úttörő és 
bemutató projekteket, amelyek fejlesztik az 
erdőkárok felmérésének és megfigyelésének 

2.2. Forest protection measures 
 
Among abiotic harmful factors air pollution and 
forest fires cause the greatest damages to 
community forests. One of the most effective 
tools for the protection against them is the 
creation of data directories on damages, because 
effective measures can be based on the experience 
gained through regular assessment of the collected 
data. 

 
2.2.1. Protection of Community forests against 
air pollution 
 
The Council adopted Regulation (ECC)  No 
3528/86 of 17 November 1986 on the protection 
of the Community's forests against atmospheric 
pollution.26 The regulation has provided for the 
establishment of a network of monitoring to 
create an appropriate directory of damages. In 
addition, it specified the establishment of model 
schemes and assessments in order to survey the 
impacts of atmospheric pollution and correct the 
assessments. 
 
The aims of the Community scheme on the basis 
of the regulation were: (a) to ensure intensive 
protection of the Community’s forests and in 
particular, to contribute to the conservation of the 
potential of agricultural production;27 (b) to assist 
Member States to: (b1) create periodic inventories 
on damages to forests, in particular on damages 
caused by atmospheric pollution by applying 
common methods, (b2) set up a broad-based, 
harmonised and comprehensive, long-term 
monitoring network of the condition of forests 
necessary to create such inventory, (b3) to 
conduct intensive and continuous monitoring of 
forest ecosystems, (b4) harmonise and further 
develop a permanent monitoring network 
necessary for intensive and continuous 
monitoring;28 (c) to promote: (c1) experiments 
that support the better understanding of 
atmospheric pollution and its impacts on forests, 
as well as the development of methods for the 
conservation and restoration of damaged forests, 
(c2) pilot and demonstration projects that develop 
methods for the survey and monitoring of forest 
damage.29 
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módszereit.29 
 
A célok megvalósítását segítették a tagállamok által, 
egységes tudományos módszerrel elkészítendő 
időszaki erdőegészségügyi jelentések, amelyeket a 
Bizottsághoz kellett továbbítani. A rendelet 
végrehajtása érdekében a tagállamok egy 
mintaterületekből álló hálózatot hoztak létre, ahol 
elvégezték az erdei ökoszisztémák intenzív és 
folyamatos megfigyelését. Ez magában foglalta a 
fakorona-állapot folyamatos felvételét, a talaj- és a 
lombozatállapot felvételét, a növedékváltozásokra, 
a lerakódás sebességére vonatkozó és a 
meteorológiai méréseket, a talajoldat mintavé-
telezését és elemzését az objektív mintavételezési 
módszereknek és meghatározott elemzési módsze-
reknek megfelelően. Az összegyűjtött, részletes 
adatok feldolgozásával lehetővé vált a különböző 
környezeti tényezők, különösen a légköri 
szennyezés és az erdei ökológiai rendszerek reakciói 
közötti összefüggések megállapítása. 

 
A 3528/86/EGK tanácsi rendelet alkalmazására 
vonatkozó egyes részletes szabályok megállapí-
tásáról szóló 2278/1999/EK rendelet30 (1999. 
október 21.) alapján, a Bizottsághoz 
társfinanszírozás céljából benyújtott kísérleteket és 
folyamatos megfigyelési tevékenységeket a 
tagállamok évente egy programban gyűjtötték 
össze, és a Közösség a pénzügyi támogatást 
programonként fizették ki. 
 
 
2.2.2. A közösségi erdők tűz elleni védelme 
 
 
A Közösség erdeinek tűzvédelméről szóló 
2158/92/EGK tanácsi rendelet31 (1992. július 23.) 
szerint, az erdőknek a tűzvésztől való megóvása a 
Közösség sürgős és fontos feladata, mivel az erdők 
lényeges szerepet játszanak az alapvető egyensúly 
fenntartásában – különösen a talaj, a vízkészlet, az 
éghajlat, az állat- és növényvilág tekintetében –, és 
ennél fogva hozzájárulnak a mezőgazdaság és a 
vidék megőrzéséhez és fejlesztéséhez.  
 
A rendelettel létrehozott program keretében, a 
tagállamoknak olyan erdőtűz-védelmi tervek 
megvalósítására kellett törekedniük, amelyek 

 
 
The realisation of these goals was fostered by the 
periodic forest health reports – using a 
standardized scientific method – that each 
member state had to submit to the Commission. 
For the implementation of the regulation the 
member states established a network of 
observation plots, where an intensive and 
continuous observation of forest ecosystems was 
carried out. This included continuous inventory of 
crown condition, soil and crown condition survey, 
meteorologic measurements on increment 
changes and their speed, soil solution chemistry 
and analysis as well as objective sampling methods 
based on specific analyzing methods. By 
processing the collected, detailed data it was made 
possible to observe the relations between different 
environment factors, in particular atmospheric 
pollution, and forest ecologic systems. 

 
 

Pursuant to Commission Regulation (EC) No 
2278/199930  of 21 October 1999 laying down 
certain detailed rules for the application of 
Council Regulation (ECC) No 3528/86 the 
experiments and continuous monitoring activities 
submitted to the Commission with the purpose of 
co-financinng were assembled in an annual 
national programme for each member state, and 
the Community paid the financial support for 
each programme. 
 
2.2.2.  Protection of Community forests 
against fire 
 
Pursuant to Council Regulation (ECC) 2158/92 of 
23 July 199231 protection of forests against fire is 
an urgent and important task of the Community, 
whereas forests have a significant role in 
maintaning the vital balance, in particular of soil, 
water resources, climate and flora and fauna, and 
therefore contribute to agricultural and rural 
conservation and development.  
 
 
In the framework of the scheme under the 
regulation the member states had to aim at 
implementing forest-fire protection plans on 
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intézkedéseket tartalmaznak a tűzesetek okainak 
kiküszöbölésére, megelőzési és felügyeleti rendszer 
felállítására vagy javítására és az erdők ökológiai 
rendszereinek fenntartására. A közösségi program 
célja az erdőtüzek számának és a leégett területek 
nagyságának csökkentése volt.32 Az erdőtüzek 
okainak megállapítására szolgáló eszközök közül a 
rendelet kiemelte a tüzek okait és hátterét feltáró 
tanulmányokat, a lakosság tájékoztatását és 
nevelését szolgáló kampányokat, valamint azokat a 
tanulmányokat, amelyek ajánlásokat tesznek az 
okok megszüntetését célzó programok kidolgo-
zására. A megelőző rendszerek felállítására illetőleg 
javítására irányuló intézkedések elsősorban a védő 
infrastruktúrák – mint pl.: az erdei utak és 
ösvények, kutak, tűzvédelmi sávok – kiépítése, és a 
preventív erdészeti cselekmények kezdeményezése 
voltak. Szükséges volt továbbá az erdők 
ellenőrzésének megszervezése, magas szintű 
szakképesítéssel rendelkező személyzet kiképzése, 
új módszerek, eljárások és technikák kidolgozása. 
 
A tagállamoknak az erdőtűz-veszélyeztetettség 
fokától függően osztályokba kellett sorolniuk 
területeiket.33 Nagymértékben veszélyeztetett 
területek közé, csak azokat lehet sorolni, „ahol az 
erdőtűz állandó vagy ciklikus veszélye súlyosan 
fenyegeti az ökológiai egyensúlyt, a személyek és 
vagyonértékek biztonságát, vagy ahol olyan tényező 
van jelen, amely felgyorsítja a vidéki területek 
elsivatagosodási folyamatát”.34 A rendelet szerint 
csak Portugáliában, Spanyolországban, Francia-
országban, Olaszországban és Görögországban 
találhatók ilyen területeket.35 Közepesen veszélyez-
tetett területek azok, „ahol az erdőtűz veszélye nem 
állandó, se nem ciklikus, de ahol az erdőtűz jelentős 
veszélyt jelent az erdők ökoszisztémáira nézve”.36 A 
Közösség többi területeit alacsony veszélyez-
tetettségű területekként kellett besorolni. 
 
A tagállamok kötelesek voltak eljuttatni a 
Bizottsághoz azoknak a területeknek a védelmi 
terveit, amelyeket nagy vagy közepes mértékben 
veszélyeztetettnek minősítettek, továbbá informá-
ciókat kellett szolgáltatniuk a Közösség pénzügyi 
hozzájárulásaival már megvalósított erdőtűzvédelmi 
intézkedésekről, valamint a különböző típusú 
intézkedések hatékonyságának értékeléséről.37 

 

measures for eliminating the causes of fire 
incidents, establishing or improving a prevention 
and monitoring system and sustaining the ecologic 
systems of forests. The aim of the Community 
scheme was to reduce the number of forest fire 
outbreaks and to reduce the extent of areas 
burnt.32 The scheme highlighted measures to 
identify the causes of forest fires, such as studies 
to identify the causes of fires and the background 
thereto, campaigns to inform and educate the 
public and  studies to devise proposals for 
schemes to eliminate such causes and background. 
Measures to set up or improve systems of 
prevention, with particular emphasis on the 
launching of protective infrastructures such 
as forest paths, tracks, water supply points, 
firebreak were preventive forestry measures. 
Accompanying measures included organizing the 
monitoring of forests, training of highly 
specialized personnel and creation of new 
methods, techniques and technologies. 
 
Member States had to classify their territory 
according to the degree of forest-fire risk.33 Only 
areas “where the permanent or cyclical risk of 
forest fire presents a serious threat to the 
ecological balance and the safety of persons and 
goods or constitutes a factor which is hastening 
the process of desertification of rural areas”34 may 
be classified as areas of high risk. Only areas 
situated in Portugal, Spain, France, Italy and 
Greece may be classified as areas of high risk.35 
Areas “where the forest fire risk is not permanent 
or cyclical but presents a significant threat to 
forest ecosystems”36 may be classified as  areas of 
medium risk. The other areas of the Community 
had to be classified as areas of low risk. 
 
 
 
 Member States had to forward to the 
Commission forest-fire protection plans for the 
areas classified as high risk and medium risk and 
 also had to provide information on forest-fire 
protection measures already implemented with a 
financial contribution from the Community, 
together with an assessment of the effectiveness37 
of the different types of measures. 
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Az erdőtűz-védelmi program koordinálásáról és 
felügyeletéről a Bizottság gondoskodott, amelyhez 
kutatóintézetek, valamint tudományos és műszaki 
szakértők segítségét kérhette.38 

 
 
2.2.3. Forest Focus 
 
Az előző pontokban említett rendeletek 
2002.12.31-én hatályukat vesztették és az 
ismertetett programokat felváltotta az Európai 
Parlament és a Tanács 2152/2003/EK rendelete a 
Közösségen belüli erdők és környezeti kölcsön-
hatások megfigyeléséről (Forest Focus).39 

 
 
 
A rendelet alapvető célkitűzése egy, az erdők 
állapotának széles körű, összehangolt és átfogó, 
hosszú távú megfigyelését célzó közösségi rendszer 
létrehozása volt, amelynek céljai: (a) az alábbiak 
folytatása és továbbfejlesztése: (a1) a légszennyezés 
és a légszennyezés hatásainak, valamint az erdőket 
befolyásoló egyéb okok és tényezők, köztük 
biotikus és abiotikus, valamint emberi eredetű 
tényezők megfigyelése, (a2) az erdőtüzek és azok 
okainak és hatásainak megfigyelése, (a3) az 
erdőtüzek megelőzése; (b) a talajra, a szénmeg-
kötésre, az éghajlatváltozás hatásaira, a biológiai 
sokféleségre, valamint az erdők védelmi funkciójára 
vonatkozó követelmények értékelése és a 
megfigyelés javítása; (c) az erdők állapotának 
felmérésében a megfigyelési tevékenységek 
eredményességének és a megfigyelési tevékenység 
továbbfejlesztésének folyamatos értékelése.40 

 
A rendszer fő elemei:41 (a) a légszennyezés 
hatásainak megfigyelése; (b) az Európai Erdőtűz-
információs Rendszer (European Forest Fire 
Information System; EFFIS); (c) tanulmányok, 
kísérletek és demonstrációs projektek végrehajtása. 
 
A légszennyezés hatásainak megfigyelése érdekében 
kialakításra, illetve továbbfejlesztésre került a 
megfigyelési pontok szisztematikus hálózata – 
amely az egyes tagállamok teljes területét lefedő, 16 
× 16 km-es egységekből álló rácsozat 
metszéspontjainak felel meg –, amelyet a 
koronaállapot éves felméréseihez kell használni. 

The Commission had to see to the coordination 
and monitoring of the forest-fire protection 
scheme covered by this Regulation. In 
particular, it could seek the assistance of research 
institutes and scientific and technical advisers.38 

 
2.2.3. Forest Focus 
 
Regulations discussed in the previous chapters of 
this paper were declared null and void on 31 
December 2002. The schemes thereof were 
replaced by Regulation (EC) No 2152/2003 of the 
European Parliament and of the Council 
concerning monitoring of forests and 
environmental interactions in the 
Community (Forest Focus).39 

 
A Community scheme for broad-based, 
harmonised and comprehensive, long-term 
monitoring of the condition of forests was 
established to: (a) continue and further develop: 
(a1) monitoring of air pollution and air pollution 
effects and of other agents and factors that have 
an impact on forests, such as biotic and abiotic 
factors and factors of anthropogenic origin, (a2) 
monitoring of forest fires and their causes and 
effects, (a3) forest fire prevention; (b) assess the 
requirements for and develop the monitoring of 
soils, carbon sequestration, climate change effects 
and biodiversity, as well as protective functions of 
forests; (c) continuously evaluate the efficiency of 
the monitoring activities in the assessment of the 
condition of forests and the further development 
of monitoring activity.40 

 
 
The main elements of the scheme are:41 (a) 
monitoring of air pollution effects; (b) European 
Forest Fire Information System (EFFIS); (c) 
implementation of studies, experiments and 
demonstration projects. 
 
For monitoring the effects of air pollution a 
systematic network of observation points was 
created and further developed, hereinafter `Level I 
points´, corresponding to a grid composed of 
units measuring 16 × 16 km, covering the entire 
territory of each Member State, hereinafter 
referred to as `the grid´, shall be utilised to carry 
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Emellett a tagállamok ún. mintaterület hálózatot 
hoztak létre, amely a légszennyezésnek az erdei 
ökoszisztémákra gyakorolt hatásai intenzív és 
folyamatos megfigyelésére szolgál. 
 
 
 
Az Európai Erdőtűz-információs Rendszert a 
Bizottság Közös Kutatóközpontja működteti. Az 
EFFIS adatai: (a) az erdőtüzekre vonatkozó és a 
tagállamok által benyújtott ún. közös alapadatok (pl. 
a teljes tűzkárosult terület nagysága; a tűz 
feltételezett oka stb.); (b) a tagállamok által 
benyújtott, a legalább 50 hektáros területekre 
kiterjedő erdőtüzekre vonatkozó további adatok; 
(c) az európai erdőtűzveszély-előrejelző rendszer 
(European Forest Fire Risk Forecasting System; 
EFFRFS) keretében az erdőtűzveszélyre irányuló 
előrejelzéssel, valamint az európai erdőtűz-
kárértékelési rendszer (European Forest Fire Damage 
Assessment System; EFFDAS) keretében a legalább 
50 hektáros területekre kiterjedő tűz által okozott 
károk feltérképezésével és értékelésével kapcsolat-
ban a Közös Kutatóközpont által nyújtott 
információk. 
 
A tanulmányokra, kísérletekre és demonstrációs 
projektekre, valamint kísérleti szakaszon alapuló 
vizsgálatokra irányuló tagállami javaslatokat a 
Bizottsághoz kell benyújtani, amely meghatározza a 
projektjavaslatok közösségi támogatásának nyújtá-
sára vonatkozó prioritások rangsorát. 
 
A Forest Focus rendelet végrehajtásának 
eredményeként folytatódtak a megfigyelési 
programok, így a légszennyezés és annak az erdőkre 
gyakorolt hatásainak vizsgálata, az erdőtüzek és 
azok okainak és hatásainak megfigyelése, valamint 
társfinanszírozásban részesültek az erdőtüzek 
megelőzésére irányuló intézkedések (pl. erdei utak 
építése; tűzvédelmi pászták létesítése; kommu-
nikációs eszközök beszerzése, fejlesztése). A Forest 
Focus adatbázis a talajra, a biológiai sokféleségre, a 
szénmegkötésre, az éghajlatváltozás hatásaira, 
valamint az erdők védelmi funkciójára vonatkozó 
adatgyűjtéssel bővítette az uniós erdőmegfigyelés 
körét.42 

 
 

out annual crown conditions surveys. Besides, a 
network of permanent observation plots was 
established by the Member States, hereinafter 
`Level II plots´, that shall be used for intensive 
and continuous monitoring of air pollution effects 
on forest ecosystems. 
 
The European Forest Fire Information System is 
operated by the Commissions Joint Research 
Centre. The following data shall be recorded in 
EFFIS: (a) the common core data submitted (such 
as the total fire-damaged area and the presumed 
cause, etc.); (b) additional data for forest fires 
affecting areas of at least 50 hectares; (c) 
information provided by the Joint Research 
Centre on forecast of fire risk within the 
framework of the European Forest Fire Risk 
Forecasting System (EFFRFS) and on mapping 
and evaluation of damages caused by fire which 
affect an area of at least 50 hectares within the 
framework of the European Forest Fire Damage 
Assessment System (EFFDAS). 
 
 
 
 
The Member States’proposals for studies, 
experiments and demonstration projects and 
testing on the basis of a pilot phase shall be 
submitted to the Commossion which shall 
establish a ranking of priorities for granting 
Community support of the project proposals. 
 
The scheme included the continuation of the 
existing monitoring networks on air pollution and 
its impacts on forests, forest fires, their causes and 
effects and the co-financing of forest fire 
prevention activities (such as construction of 
forest paths; establishment of fire.breaks, 
procurement and development of communication 
tools). It also broadened the scope of EU forest 
monitoring through the gathering of information 
on soils, biodiversity, carbon sequestration, 
climate change effects and protective functions of 
forests.42 
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2.2.4. Az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta 
kihívások kezelése 
 
Az erdővédelmi intézkedések körében kiemelést 
érdemel az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta 
kihívások kezeléséhez kapcsolódó, a Bizottság 
2008-as közleményében felvázolt stratégia-
tervezet.43 

 
A stratégia központi eleme az EU által az 
UNFCCC-tárgyalások44 során képviselt célkitűzés, 
miszerint 2030-ra megálljon a Föld erdővel borított 
területeinek visszaszorulása, és 2020-ra a jelenlegi 
szinthez képest legalább 50%-kal csökkenjen a 
bruttó trópusi erdőirtás. 
 
A stratégia két fő része: a globális erdészeti szén-
dioxid-mechanizmus (Global Forest Carbon 
Mechanism; GFCM) létrehozása; illetve az erdőirtás 
szén-dioxid-piaci bevezetésének tesztelése.  
 
2.3. Az EMVA erdőgazdálkodás támogatási 
rendszere 
 
A Közös Agrárpolitika reformja45 során hozott 
rendeletek és szabályozások jelentős része az 
agrárium szerkezet-átalakításának elősegítésére 
irányul. Hangsúlyos intézkedési terület ezen belül a 
mezőgazdasági területek csökkentése – a 
mezőgazdasági túltermelés megakadályozása végett 
–, valamint a felszabaduló termőföld megfelelő 
alternatív hasznosításának támogatása. 
 
Az Európai Unió már 1992-ben rendeletet fogadott 
el a mezőgazdasági területek erdősítéséről,46 
tekintve, hogy a termőföld legtermészetesebb, 
legkörnyezetkímélőbb művelési formája az erdővel 
történő hasznosítás. A rendelet révén a gazdálkodó 
vissza nem térítendő, társfinanszírozású támogatást 
kapott az új erdő telepítéséért, öt éven keresztül 
annak ápolásáért, továbbá kompenzációt legfeljebb 
húsz év időtartamra, a mezőgazdasági termelés 
felhagyásából eredő jövedelem kiesés pótlására.47  
 
 
2000-től az erdőt és az erdőgazdálkodást érintő 
legalapvetőbb intézkedések az Európai Mezőgaz-
dasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) 
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint 

2.2.4. Addressing the challenges of 
deforestation and forest degradation 
 
Amongst forest protection measures the strategy 
of the Commission's Communication on 
addressing the challenges of deforestation and 
forest degradation in 2008 should be highlighted.43 

 
 
At the core of the proposed EU response during 
UNFCCC negotiations44 is the objective to halt 
global forest cover loss by 2030 at the latest and 
to reduce gross tropical deforestation by at least 
50% by 2020 compared to current level. 
 
 
The scheme proposed a two-track approach: 
establishing a Global Forest Carbon Mechanism 
(GFCM); and testing the inclusion of 
deforestation in carbon markets.  
 
2.3. EAFRD contributions to forest 
management  
 
The majority of the regulations and rules issued 
under the reform of the common agricultural 
policy45 introduced changes in terms of 
agricultural production patterns. A highlighted 
area of measures within this scope is reducing the 
number of agricultural lands – to mitigate 
agricultural overproduction – and promoting 
alternative use of free agricultural land. 
 
As early as 1992 the European Union has adopted 
a regulation on forestry measures in agriculture,46 
with regard to the fact the most natural and 
environmentally-friendly form of the cultivation 
of agricultural land is its utilization by planting 
forests. Under the regulation the farmer received a 
co-financed funding for the planting of forest and 
its cultivation for five years in the form of a grant 
and a compensation for a maximum of twenty 
years to make up for the loss generating from 
discarding agricultural production.47  
 
From 2000 the most significant measures on 
forest management were established in the 
Council Regulation (EC) No 1257/1999 on 
support for rural development from the European 
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egyes rendeletek módosításáról illetve hatályon 
kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK 
rendeletben48 voltak megtalálhatóak. A mezőgazda-
sági területek erdősítése ezzel a vidékfejlesztés 
támogatási rendszerének részévé vált. 
 
Az EMOGA rendelkezései 2006. december 30-án 
vesztették hatályukat, és 2007. január1-től a 
vidékfejlesztési támogatások finanszírozására az 
1290/2005/EK rendelet49 alapján létrehozott 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) nyújt keretet. 
 
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet50 szerint az 
erdészet a vidékfejlesztés szerves része, ezért a 
fenntartható földhasználat támogatásának ki kell 
terjednie a fenntartható erdőgazdálkodásra és az 
erdők többfunkciós szerepére. Az erdei erőfor-
rásokat bővíteni és javítani kell a mezőgazdasági és 
nem mezőgazdasági területek erdősítésével, a 
mezőgazdasági termelőket és az erdőtulajdonosokat 
pedig ösztönözni kell arra, hogy a természetes 
környezet és táj megőrzésének, valamint a 
természeti erőforrások védelmének és javításának 
szükségességével összeegyeztethető földhasználati 
módszereket alkalmazzanak. 
 
A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok 
versenyképességének javítására irányuló célkitű-
zések megvalósítása hozzájárul a vidéki terület 
fenntartható fejlődésének biztosításához. A 
mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére, az erdők 
gazdasági értékének javítására, a mezőgazdasági és 
erdészeti termékek értéknövelésére, a mezőgaz-
dasági, az élelmiszer-ágazatban és az erdészeti 
ágazatban új termékek, folyamatok és technológiák 
támogatására, a mezőgazdasági és erdészeti 
infrastruktúra javítására és fejlesztésére, a természeti 
katasztrófák által károsított mezőgazdasági 
termelési potenciál helyreállítására és a megfelelő 
megelőző intézkedések bevezetésére irányuló 
intézkedéscsomagot kell biztosítani. 
 
A rendelet kiemeli a magántulajdonban lévő erdők 
szerepét a vidéki területek gazdasági tevékeny-
ségében, ezért a fenntartható erdőgazdálkodás és az 

Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
(EAGGF) and amending and repealing certain 
regulations.48 As a result, afforestation of 
agricultural land has become a part of rural 
development funding schemes. 
 
The provisions of EAGGF were repealed on 30 
December 2006. From 1 January 2007 the 
framework for supporting rural development 
funds is provided by the European Agricultural 
Fund for Rural Development (EAFRD) 
established under Council Regulation (EC) No 
1290/2005.49  
 
Pursuant to Council Regulation (EC) No 
1698/2005 on support for rural development by 
the European Agricultural Fund for Rural 
Development50 forestry is an integral part of rural 
development and support for sustainable land use 
should encompass the sustainable management of 
forests and their multifunctional role. Forest 
resources should be extended and improved by 
afforestation of agricultural land and other than 
agricultural land and farmers and forest holders 
should be encouraged to employ methods of land 
use compatible with the need to preserve the 
natural environment and landscape and protect 
and improve natural resources. 
 
 
Achieving the objective of improving the 
competitiveness of the agricultural and forestry 
sectors contributes to the sustainable development 
of rural areas. A set of measures on the 
modernisation of agricultural holdings, 
improvement of the economic value of forests, 
adding value to agricultural and forestry products, 
promoting the development of new products, 
processes and technologies in the agriculture and 
food sector and in the forestry sector, 
improvement and development of agricultural and 
forestry infrastructure, restoring agricultural 
production potential damaged by natural disasters 
and introduction of appropriate prevention 
measures should be made available. 
 
The regulation points out that private forests play 
an important role in economic activity in rural 
areas and, therefore, Community aid is important 



Agrár- és Környezetjog 

 

Journal of Agricultural and Environmental Law 

2011. 11. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

11/2011 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

  

 

43

erdők többfunkciós szerepének megtartása mellett, 
fontosnak tartja e területek gazdasági értékének 
növelését és bővítését, a termelés fokozottabb 
diverzifikációját, és a piaci lehetőségek javítását az 
olyan ágazatokban, mint például a megújuló 
energia. Az elsődleges mezőgazdasági és erdészeti 
termékek feldolgozását és piaci értékesítésének 
javítását olyan beruházások támogatásával kell 
ösztönözni, amelyek a feldolgozó- és értékesítő-
ágazatok hatékonyságának növelését, a termékek 
megújuló energiává való feldolgozásának 
elősegítését, új technológiák és az innováció 
bevezetését, új piaci lehetőségek feltárását, a 
minőség hangsúlyozását, a környezetvédelem, a 
munkahelyi biztonság, a higiénia és állatjólét 
hangsúlyozását célozzák. 
 
 
 
A termőföld-hasznosítás konkrét módszereihez 
nyújtott támogatásnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlődéshez, arra ösztönözve a 
mezőgazdasági termelőket és az erdőtulaj-
donosokat, hogy a természetes környezet és táj 
megőrzésének, valamint a természeti erőforrások 
védelmének és javításának szükségességével 
összeegyeztethető földhasználati módszereket 
alkalmazzanak. 
 
Az EMVA-ból nyújtott vidékfejlesztési 
támogatások három tengelyre épülnek: (a) a 
mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképes-
ségének javítása; (b) a környezet és vidék 
fejlesztése; (c) a vidéki élet minősége és a vidéki 
gazdaság diverzifikálása. 
 
 
Az első tengelyhez tartozik a fizikai erőforrások 
szerkezet-átalakítását és fejlesztését, valamint az 
innováció elősegítését célzó intézkedések támoga-
tása, amelynek keretén belül lehetőség nyílik az 
erdők gazdasági értékének növelésére, az erdészeti 
termékek értéknövelésére, új termékek, eljárások és 
technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés 
ösztönzésére, valamint az erdészet korszerűsítését 
szolgáló infrastruktúra javítására (1698/2005/EK 
rendelet 27-30. cikkely). 
 
A második tengely második alszakasza alapján az 

for improving and broadening their economic 
value, for increasing diversification of production 
and enhancing market opportunities, in sectors 
such as that for renewable energy, while 
maintaining the sustainable management and the 
multifunctional role of forests. Improvements in 
the processing and marketing of primary 
agricultural and forestry products should be 
encouraged by means of support for investments 
aimed at improving efficiency in the processing 
and marketing sector, promoting the processing of 
agricultural and forestry production for renewable 
energy, introducing new technologies and 
innovation, opening new market opportunities for 
agricultural and forestry products, putting 
emphasis on quality, improving environmental 
protection, occupational safety, hygiene and 
animal welfare. 
 
Support for specific methods of land management 
should contribute to sustainable development by 
encouraging farmers and forest holders in 
particular to employ methods of land use 
compatible with the need to preserve the natural 
environment and landscape and protect and 
improve natural resources.  
 
 
 
EAFRD rural development funds comprise of 
three axes: (a) improvement of the 
competitiveness of agriculture and forestry; (b) 
improvement of the environment and the 
countryside; (c) improvement of the quality of life 
in rural areas and encouraging the diversification 
of economic activities. 
 
Axis 1 involves measures aimed at restructuring 
and developing physical potential and promoting 
innovation through improving the economic value 
of forests, adding value to forestry products, 
cooperation for development of new products, 
processes and technologies and improving and 
developing infrastructure related to the 
development and adaptation of forestry (Articles 
27-30 of Regulation (EC) No 1698/2005). 
 
 
Pursuant to subsection 2 of Axis 2 the support 
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erdészeti területek fenntartható használatát célzó 
intézkedések támogatási lehetőségei a következők: 
(a) a mezőgazdasági területek első erdősítésének 
támogatása; (b) az agrárerdészeti rendszerek51 első 
létrehozásának támogatása mezőgazdasági földterü-
leten; (c) a nem mezőgazdasági területek első 
erdősítésének támogatása; (d) a Natura 2000 
kifizetések; (e) az erdő-környezetvédelmi kifizeté-
sek; (f) az erdészeti potenciál helyreállításának és 
megelőző intézkedések bevezetésének támogatása; 
(g) a nem termelő beruházások kivitelezése. 
 
2.4. A FLEGT engedélyezési rendszer 
 
Érdemes még kiemelni a 2173/2005/EK Tanácsi 
rendelettel52 létrehozott `Az erdészeti jogszabályok 
végrehajtására, irányításra és kereskedelemre vonat-
kozó engedélyezési rendszert´ (FLEGT). 
 
A rendszer célja az illegális fakitermelések elleni 
fellépés oly módon, hogy a Közösség területére 
csak olyan fatermékek behozatalára van lehetőség, 
amelyek vonatkozásában nyomon követhető a 
származás jogszerűsége. 
 
A FLEGT engedélyezési rendszer a 
partnerországokból származó és a Közösségbe 
irányuló fatermék-kivitelre vonatkozó engedélyek 
kiadása és a rendszer végrehajtása a Közösségben. 
A rendelet alapján a partnerországokból kivitt 
fatermék Közösségbe irányuló behozatalára 
kizárólag akkor kerülhet sor, ha a szállítmány 
FLEGT-engedéllyel rendelkezik. 
 
3. Összefoglalás 
 
Az ENSZ 1992. évi Rio de Janeiróban megtartott 
`Környezet és Fejlődés´ Világkonferenciáján 
(UNCED) elfogadott `Erdő Alapelvek´ érvénye-
sítése, és azok alapján az ún. fenntartható 
erdőgazdálkodás szabályrendszerének kidolgozása 
csak határon átnyúló együttműködés keretében 
történhet meg. A nemzeti erdészeti politikákat 
össze kell hangolni a nemzetközi szinten elfogadott 
egyezmények alapján és ösztönözni kell mind a 
fejlett, mind a fejlődő országokat a közös 
megfigyelési rendszerekben és partnerségi progra-
mokban való részvételre. 
 

targeting the sustainable use of forestry land 
concerns the following: (a) first afforestation of 
agricultural land; (b) first establishment of 
agroforestry systems51 on agricultural land; (c) first 
afforestation of non-agricultural land; (d) Natura 
2000 payments; (e) forest-environment payments; 
(f) restoring forestry potential and introducing 
prevention actions; (g) support for non-productive 
investments. 
 
 
 
2.4. The FLEGT licensing scheme 
 
It is worth highlighting `the Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) 
licensing scheme´ which was established by 
Council Regulation (EC) No 2173/2005.52  
 
The aim of the scheme is to take steps toward the 
issue of illegal logging by allowing imports of such 
timber products into the Community whose legal 
origin can be traced back.   
 
 
Pursuant to the Regulation the FLEGT licensing 
scheme means the issuing of licences for timber 
products for export to the Community from 
partner countries and its implementation in the 
Community. Imports into the Community of 
timber products exported from partner countries 
shall be prohibited unless the shipment is covered 
by a FLEGT licence. 
 
3. Summary 
 
The implementation of the `Forest Principles´ 
adopted at the UN Conference on `Environment 
and Development´ in 1992 in Rio de Janeiro 
(UNCED) and based on that the creation of a set 
of rules for the so-called sustainable forest 
management was only made possible in the 
framework of crossborder cooperation. National 
forest policies shall be harmonised on the basis of 
agreements adopted at international level and 
developed and developing countries shall be 
encouraged to participate in joint monitoring 
schemes and partnershop programmes. 
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Az Európai Unió – megerősítve a fenntarthatóság 
érdekében, így például az Éghajlatváltozási 
Keretegyezményben tett vállalásait – a 
szubszidiaritás elvének alapján együttműködési 
rendszereket hoz létre és működtet az erdőket érő 
káros hatások nyomon követése, és a különböző 
adatbázisok felhasználásával cselekvési tervek 
kidolgozása érdekében. Ezek mellett megálla-
pítható, hogy az Unió mind szélesebb körben 
igyekszik a tagállamok erdészeti politikáit 
befolyásolni. 
 
A határon átnyúló együttműködésnek kézzel 
fogható eredményei vannak már tagállami szinten 
is. Magyarországon például a 2009-ben hatályba 
lépett új erdőtörvény53 központi fogalma és 
meghatározója a fenntartható erdőgazdálkodás, ami 
alapján „az erdei haszonvételek gyakorlása során 
törekedni kell az olyan módszerek alkalmazására, 
amelyek biztosítják, hogy az erdő megőrizze 
biológiai sokféleségét, természetességét vagy 
természetszerűségét, termőképességét, felújuló 
képességét, életképességét, továbbá megfeleljen a 
társadalmi igényekkel összhangban levő védelmi, 
közjóléti és gazdasági követelményeknek, betöltse 
természet- és környezetvédelmi, közjóléti 
(egészségügyi-szociális, turiszti-kai, valamint 
oktatási és kutatási) célokat szolgáló szerepét és az 
erdővagyonnal való gazdálkodás lehetőségei a jövő 
nemzedékei számára is fennmaradjanak.”54 
 
 

Lábjegyzet 
 
1 Az utóbbi évek eredményei közül kiemelendő az 
UNFF által kidolgozott és az ENSZ Közgyűlés 
által 2007.12.17-én, a 62/98. számú, valamennyi 
erdőtípusra vonatkozó, kötelező jogi erővel nem 
bíró határozat – forrás (2011. december 2.): 
daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/469/65/PD
F/N0746965.pdf?OpenElement 
2 Legutóbb az ITTO tevékenységének 
eredményeként 2006-ban született nemzetközi 
megállapodás – forrás (2011. november 20.): 
www.itto.int/itta/#2006 
3 Forrás (2011. november 10.): 
www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-
3annex3.htm 

The European Union – reinforcing its 
commitments towards sustainability, as for 
instance in the UN Framework Convention on 
Climate Change – pursuant to the principle of 
subsidiarity creates and operates cooperation 
schemes on monitoring damages to forests and 
drawing up action plans with the use of different 
data banks. It can be deduced that the European 
Union makes an effort in an even more extensive 
way to influence the forest policies of member 
states. 
 
The results of crossborder cooperation are 
tangible on member state level, too. In Hungary 
for example pursuant to a central definition of the 
new Law on Forests53 sustainable forest 
management  “involves the methods applied 
during exercise of forest benefits to ensure the 
conservation of biological diversity, natural 
features or natural-like features, productivity, 
regeneration capacity and vitality of forests,  as 
well as to meeting the protection, public welfare 
and economic requirements in accordance with 
social demands, fulfilling its nature and 
environment conservation and public welfare 
(health, social, tourism, education and research) 
role and the opportunities for management of 
forest resources for future generations shall 
remain.”54 

 
 
 

Footnotes 
 
1 From the results of the past few years the UN 
General Assembly resolution 62/98 of 17 December 
2007 should be highlighted -  drafted by the 
UNFF- in which the Assembly adopted the non-
legally binding instrument on all types of forest – 
source (2 December 2011): daccess-
ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/469/65
/PDF/N0746965.pdf?OpenElement 
2 As a result of the operation of ITTO the latest 
international agreement was adopted in 2006 – 
source (20 November 2011): 
http://www.itto.int/itta/#2006 
3 Source (10 November 2011): 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aco
nf15126-3annex3.htm 
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4 Feladatok a XXI. századra (Agenda 21) – Az 
ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia 
dokumentumai, Föld Napja Alapítvány Budapest, 
1993, 99-112. p. 
Forrás (2011. november 10.): 
www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_11.
shtml 
5 Forrás (2011. november 25.): 
http://www.foresteurope.org/eng/Commitments/
Ministerial_Conferences/Strasbourg_1990/ 
6 Forrás (2011. november 25.): 
www.foresteurope.org/eng/Commitments/Ministe
rial_Conferences/Helsinki_1993/ 
7 SOLYMOS REZSŐ: A Föld erdei, az erdők 
fenntartásának és fejlesztésének tudományos 
alapjai. Erdészeti Lapok, 2005/3, 80. p. 
8 Forrás (2011. november 25.): 
www.foresteurope.org/eng/Commitments/Ministe
rial_Conferences/Lisbon_1998/ 
9 Forrás (2011. november 25.): 
www.foresteurope.org/eng/Commitments/Ministe
rial_Conferences/Vienna_2003/ 
10 A Nemzeti Erdőprogram 2006-2005. évi 
megvalósításának terve a Kormány 1110/2004. (X. 
27.) Korm. határozatának 3. pontja alapján, 6. old.; 
Forrás (2011. november 21.) 
www.fvm.hu/doc/upload/200411/n_erdostrat.pdf 
11 Forrás (2011. november 25.): 
www.foresteurope.org/eng/Commitments/Ministe
rial_Conferences/Warsaw_2007/ 
12 A miniszteri konferenciák keretében folytatott 
erdészeti szakpolitika 2009-ben kapta a Forest 
Europe elnevezést. 
13 2008.05.09.; HL C 115/47. 
14 EUMSZ III. cím 38-44. cikk. 
15 A Számvevőszék véleménye szerint ezzel 
veszélyeztetve a következetességet – 2004/9 sz. 
különjelentés a vidékfejlesztési politikán belüli 
erdőgazdálkodási intézkedésekről a Bizottság 
válaszaival együtt, 2005. 03. 18. HL C 67/1, 10. p. 
16 1999/C 56/01. 
17 A stratégiához kapcsolódóan lásd: Az Európai 
Parlament állásfoglalása az Európai Unió erdészeti 
stratégiájának végrehajtásáról (2005/2054(INI)); 
2006.11.29.; C 290 E/413; Jelentés az EU erdészeti 
stratégiája alkalmazásáról, COM(2005) 84 végleges, 
2005.03.10. 
18 2005/2054(INI) vélemény, 2005. 11. 24., 3. p. 
19 COM(2006) 302 végleges Brüsszel 2006. 06. 15.  

4 Source (25 November 2011): 
http://www.foresteurope.org/eng/Commitments
/Ministerial_Conferences/Strasbourg_1990/ 
5 Source (25 November 2011): 
http://www.foresteurope.org/eng/Commitments
/Ministerial_Conferences/Strasbourg_1990/ 
6 Source (25 November 2011): 
ww.foresteurope.org/eng/Commitments/Ministe
rial_Conferences/Helsinki_1993/ 
7 SOLYMOS Rezső: A Föld erdei, az erdők 
fenntartásának és fejlesztésének tudományos 
alapjai. Erdészeti Lapok, 2005/3, p 80. 
8 Source (25 November 2011): 
www.foresteurope.org/eng/Commitments/Minist
erial_Conferences/Lisbon_1998/ 
9 Source (25 November 2011): 
www.foresteurope.org/eng/Commitments/Minist
erial_Conferences/Vienna_2003/ 
10 National Forest Programme Hungary: 2006-
2005 based on Government Decree No 
1110/2004 (27 October) p 6  
www.fvm.hu/doc/upload/200411/n_erdostrat.pd
f 
11 Fourth Ministerial Conference on the 
Protection of Forests in Europe, Annex to Vienna 
Resolution 1. – MCPFE Approach to National 
Forest Programmes in Europe - 
www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/vienna/Vien
na_Resolution_1.pdf 
12 Forest policies within the framework of 
Ministerial Conferences were named Forest 
Europe in 2009. 
13 2008.05.09.; OJ C 115/47. 
14 Articles 38-44 of Title III of the TFEU. 
15 Pursuant to the opinion of the Court of 
Auditors and thus threatening comprehensiveness 
– No 2004/9 special report on forest management 
measures in rural development policy with the 
Commission’s response, 18 March 2005, OJ C 
67/1, p 10. 
16 1999/C 56/01. 
17 European Parliament resolution on the 
implementation of a European Union forestry 
strategy (2005/2054(INI)). OJ C 290E, 29.11.2006, 
pp 413–420; Reporting on the implementation of 
the EU Forestry Strategy COM(2005) 84 final, 
2005.03.10. 
18 2005/2054(INI) opinion, 2005. 11. 24., p 3. 
19 COM(2006) 302 final, Brussels, 2006. 06. 15.  
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20 Pl. az erdei biomassza felhasználásának a 
támogatása; erdészeti oktatás és szakképzés 
fejlesztése; az erdők védő-funkciójának megtartása 
és megerősítése. 
21 89/c, 364/01 1989. október. 
22 A Tanács 1995. december 25-i 3062/95/EK 
rendelete trópusi erdők fejlesztésére vonatkozó 
tevékenységekről, HL L 327. szám.  
23 A Tanács 1992. február 25-i 443/92/EGK 
rendelete az ázsiai és latin-amerikai fejlődő 
országoknak nyújtandó pénzügyi és műszaki 
támogatásról, a velük való gazdasági 
együttműködésről, HL L 52. szám. 
24 A Bizottság közleménye a Tanács és az Európai 
Parlament számára: Erdők és a fejlődés: az EK 
megközelítése Brüsszel, 1999. november 4., 
COM(1999)554 végleges. 
25 COM(1999)554 19. p. 
26 HL L 326. szám. 
27 3528/86/EGK rendelet 1. cikk. 
28 3528/86/EGK rendelet 2. cikk. 
29 3528/86/EGK rendelet 4. cikk. 
30 HL L 279. szám. 
31 HL L 217. szám 
32 2158/92/EGK rendelet 1. cikk (2) bek. 
33 2158/92/EGK rendelet 2. cikk (1) bek. 
34 2158/92/EGK rendelet 2. cikk (2) bek. 
35 Más tagállamnak indokolt kérelmet kell 
benyújtania, ha valamely területét nagymértékben 
veszélyeztetettnek kívánja minősíteni 
(2158/92/EGK rendelet 2. cikk (2) bek.). 
36 2158/92/EGK rendelet 2. cikk (3) bek. 
37 2158/92/EGK rendelet 3. cikk (1) bek. 
38 2158/92/EGK rendelet 5. cikk (1) bek. 
39 HL L 324/1. szám, 2003. 12. 11. 
40 2152/2003/EK rendelet 1. cikk (1) bek. 
41 Lásd: a Bizottság 1737/2006/EK rendelete 
(2006. november 07.) a Közösségen belüli erdők és 
környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről szóló 
2152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes 
szabályok megállapításáról; HL L 334/1. szám, 
2006. 11. 30. 
42 A rendelet végrehajtásáról bővebben: (1) A 
Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek a Közösségen belüli erdők és környezeti 
kölcsönhatások megfigyeléséről (Forest Focus) szóló, 2003. 
november 17-i 2152/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően a Forest Focus rendszer 

20 E.g. supporting zhe use of forest biomasss, 
development of forestry education and training, 
the preservation and conservation of protection 
functions of forests. 
21 89/c, 364/01 October 1989. 
22 Council Regulation (EC) No 3062/95 of 25 
December 1995 on operations to promote tropical 
forests. OJ L 327.  
23 Council Regulation No 443/92 (EEC) of 25 
February 1992 on financial and technical 
assistance to, and economic cooperation with, the 
developing countries in Asia and Latin America, 
OJ L 52. 
24 Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament of 4 
November 1999 on forests and development: the 
EC approach [COM(1999) 554 final. 
25 COM(1999)554 pp 19. 
26 OJ L 326. 
27 Article 1 of Regulation (EEC) No 3528/86. 
28 Article 2 of Regulation (EEC) No 3528/86. 
29 Article 4 of Regulation (EEC) No 3528/86. 
30 OJ L 279. 
31 OJ L 217. 
32 Article 1 (2) of Regulation (EEC) 2158/92. 
33 Article 2 (1) of Regulation (EEC) 2158/92. 
34 Article 2 (2) of Regulation (EEC) 2158/92. 
35 Where a Member State submits a substantiated 
request to that effect, areas in regions of the 
Community other than those referred to in 
the previous subparagraph may be recognized as 
areas of high risk. (Article 2 (2) of Regulation 
(EEC) 2158/92). 
36 Article 2 (3) of Regulation (EEC) 2158/92. 
37 Article 3 (1) of Regulation (EEC) 2158/92. 
38 Article 5 (1) of Regulation (EEC) 2158/92. 
39 OJ L 324/1.  2003. 12. 11. 
40 Article 1 (1) of Regulation (EC) 2152/2003. 
41 See: Commission Regulation (EC) No 
1737/2006 of 7 November 2006 laying down 
detailed rules for the implementation of 
Regulation (EC) No 2152/2003 of the European 
Parliament and of the Council concerning 
monitoring of forests and environmental 
interactions in the Community; OJ L 334/1.  
2006. 11. 30. 
42 About the implementation of the regulation: (1) 
Report from the Commission to the European Parliament 
and the Council on the implementation of the Forest Focus 
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végrehajtásáról, Brüsszel, 2008. 01. 22., COM(2008) 6 
végleges; (2) A Bizottság jelentése a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek a Közösségen belüli erdők és 
környezeti kölcsönhatások megfigyeléséről (Forest Focus) 
szóló, 2003. november 17-i 2152/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a Forest Focus 
program végrehajtásáról – Zárójelentés, Brüsszel, 2010. 
08. 26., COM(2010) 430 végleges. 
43 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságának és a Régiók Bizottságának – Az 
erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások 
kezelése az éghajlatváltozás és a biodiverzitás 
csökkenése elleni küzdelemben, Brüsszel, 2008. 10. 
17., COM(2008) 645 végleges. 
44 Az ENSZ 2013-2020 időtartamra szóló 
éghajlatválozási keretegyezményről folyó 
tárgyalásai. 
45 Lásd pl. HALMAI Péter: A Közös Agrárpolitika 
rendszere, in: HALMAI Péter (szerk.): Az Európai 
Unió agrárrendszere. Budapest, 2007, Mezőgazda 
Kiadó, 74-77. p.; MIKÓ Zoltán: Agrár- és 
vidékfejlesztési igazgatás. Budapest, 2009, Szent István 
Társulat, 242-243. p.; OLAJOS István: A 
vidékfejlesztési jog kialakulása és története. Miskolc, 
2008, Novotni Kiadó; OLAJOS István: A Közös 
Agrárpolitika kialakulásának és fejlődésének 
története. In: CSÁK Csilla (szerk.): Agrárjog. 
Miskolc, 2010, Novotni Kiadó, 79-88. p.; 
SZILÁGYI János Ede: Az agrár és vidékfejlesztési 
támogatások új rendszere: 2007. Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 
Miskolc, Miskolc University Press, Tomus: XXV/2. 
(2007), 722-725. p. 
46 2080/92/EGK rendelet a mezőgazdasági 
területek erdősítéséről.  
47 SZEDLÁK Tamás: Az erdőgazdálkodás jogi 
háttere az Európai Unióban. Erdészeti Lapok, 
2004/3 melléklete, 4. p. 
48 HL L 160. szám, 1999. 06. 26. 
49 A Tanács 1290/2005/EK rendelete (2005. 
június21.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, 
HL L 209/1. szám.  
50 HL L 277/1. szám, 2005. 10. 21. 
51 „Az agrárerdészeti rendszerek olyan 
földhasználati rendszerek, amelyekben ugyanazon a 
földterületen fákat nevelnek és mezőgazdasági 
tevékenységet is folytatnak” (1698/2005/EK 44. 
cikkely (2) bekezdés). 

scheme according to Regulation (EC) No 2152/2003 of 
the European Parliament and of the Council of 17 
November 2003 concerning monitoring of forests and 
environmental interactions in the Community (Forest 
Focus) – Final report, Brussels, 22 January 2007, 
COM (2008) 6; (2) Report from the Commission to the 
European Parliament and the Council on the 
implementation of the Forest Focus scheme according to 
Regulation (EC) No 2152/2003 of the European 
Parliament and of the Council of 17 November 2003 
concerning monitoring of forests and environmental 
interactions in the Community (Forest Focus) – Final 
report, Brussels, 26 August 2010, COM(2010) 430 
43 Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions of 17 October 2008 
“Addressing the challenges of deforestation and 
forest degradation to tackle climate change and 
biodiversity loss” COM(2008) 645 final 
44 Negotiations on the UN Framework 
Convention 2013-2020. 
45 See e.g. HALMAI Péter: A Közös Agrárpolitika 
rendszere, in: HALMAI Péter (ed.): Az Európai 
Unió agrárrendszere. Budapest, 2007, Mezőgazda 
Kiadó, pp 74-77; MIKÓ Zoltán: Agrár- és 
vidékfejlesztési igazgatás. Budapest, 2009, Szent 
István Társulat, pp 242-243; OLAJOS István: A 
vidékfejlesztési jog kialakulása és története. Miskolc, 
2008, Novotni Kiadó; OLAJOS István: A Közös 
Agrárpolitika kialakulásának és fejlődésének 
története. In: CSÁK Csilla (ed.): Agrárjog. Miskolc, 
2010, Novotni Kiadó, pp 79-88; SZILÁGYI János 
Ede: Az agrár és vidékfejlesztési támogatások új 
rendszere: 2007. Publicationes Universitatis 
Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Miskolc, 
Miskolc University Press, Tomus: XXV/2. (2007), 
pp 722-725. 
46 Council Regulation (EEC) No 2080/92 of 30 
June 1992 instituting a Community aid scheme for 
forestry measures in agriculture.  
47 SZEDLÁK Tamás: Az erdőgazdálkodás jogi 
háttere az Európai Unióban. Erdészeti Lapok, 
annex of 2004/3, p 4. 
48 OJ L 160., 1999. 06. 26. 
49 Council Regulation (EC) No 1290/2005 of 21 
June 2005 on the financing of the common 
agricultural policy (OJ L 209, 11.8.2005, p. 1).  
50 OJ L 277/1., 2005. 10. 21. 
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52 A Tanács 2173/2005/EK rendelete (2005. 
december 20.) az Európai Közösségbe irányuló 
faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési 
rendszerének létrehozásáról; HL L 347/1., 
2005.12.30. 
53 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról (Etv.). 
54 Etv. 2. § (1) bek. 
 
 

  
  

51 „Agroforestry systems refer to land use systems 
in which trees are grown in combination with 
agriculture on the same land” (Article 44 (2) of 
Regulation (EC) No 1698/2005). 
52 Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 200 
December 2005 on the establishment of a 
FLEGT licensing scheme for imports of timber 
into the European Community; OJ L 347/1., 
2005.12.30. 
53 Act XXXVII of 2009 on Forests, the Protection 
of Forests and Forest Management (Etv.). 
54 § 2 (1) of Act Etv. 
 
   
 

 


