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2004. november 07-09. között Buda-
pesten tartotta évi második, rendes
Közgyûlését az Európai Erdõtulaj-
donosok Szövetsége (CEPF), melyet
a Magyar Erdõtulajdonosok és
Erdõgazdálkodók Országos Szövet-
ségével (MEGOSZ) és a FAO Közép-
és Kelet-Európai Alregionális Köz-
pontjával (FAO SEUR) közös szerve-
zésben bonyolított le.

Bevezetés
Az európai erdõk kb. 49%-a magánerdõ –
Oroszország nélkül – és 2003-ban 16 millió
erdõtulajdonost tartottak számon a statiszti-
kák (UNECE/FAO 2000 in MCPFE 2003,
CEPF 2004). Az erdészeti és fafeldolgozó
ágazatban 2003-ban kb. 3 millió munkavál-
lalót foglalkoztattak Európában, az összes
foglalkoztatott mintegy 9%-át (EC 2004). E
munkavállalók legnagyobb része vidéki te-
rületeken él. Az EU-ban az ipari többletér-
ték termelés 8%-át ez az ágazat adta
(2003).2 Az európai tartamos erdõgazdál-
kodási gyakorlatban megtermelt faanyag
az alapanyagbázisa a makrogazdaságilag a
fentiekkel jellemezhetõ EU fagazdaságnak.
Szociális és gazdasági szempontból fontos
ágazatról van szó.

A magánerdõ-birtokok átlagos nagy-
sága Európában 13 ha körül mozog, de
sok százezer magánerdõ-tulajdon nem
éri el a 3 ha-os nagyságot (MCPFE 2003).

Az európai tapasztalatok azt mutatják,
hogy a magánerdõ-gazdálkodás sikere-
sen járul hozzá – különösen a vidéki te-
rületeken – a gazdasági fejlõdéshez, a
szociális és környezeti értékek fenntartá-
sához, segíti a hagyományok megõrzését
és a hazával való azonosulást. 

A családi magánerdõ-tulajdonon
történõ gazdálkodás megfelel a tarta-
mos és fenntartható erdõgazdálkodás
feltételeinek, hiszen legtöbbször ki-
egyensúlyozottan megjelenik benne az
erdõk gazdasági, ökológiai, szociális
haszna és értéke. E hármas cél, illetve
az un. többcélú erdõgazdálkodás meg-

valósulását az EU tagországokban a
nemzeti szabályozás különbözõképpen
támogatja, de mindegyik tagország
magánerdõ-gazdálkodásának érték-
rendszerében fontos tényezõ, hogy a
gazdálkodás felelõsen, ezen értékek
megvalósulásával történjék. E megkö-
zelítés is hozzájárul ahhoz, hogy a világ
egyéb részeitõl eltérõen, Európában az
erdõterület aránya és abszolút értéke
növekszik és európai szinten az éves fa-
növedék 55%-a kerül kitermelésre. Az
ágazat napjainkban ezért jelentõs „sa-
ját” nyersanyagtartalékkal rendelkezik.

Magyarországon mintegy 200 000
erdõtulajdonos van és az aktív magán-
erdõ-gazdálkodók rendelkeznek a szük-
séges tapasztalatokkal és hozzáértéssel
ahhoz, hogy megfelelõ partnerei legye-
nek az erdészeti és vidékfejlesztési sza-
bályozást meghatározó intézményeknek.
A magánerdõ-tulajdonon végzett gazdál-
kodás segít az egyik legjelentõsebb meg-
újuló energiaforrás, a fa megtermelésén
keresztül, a hosszútávú energetikai és
szociális fejlesztési célok elérésében és
olyan nemzetközileg jelentõs probléma-
területek fejlõdéséhez való hozzájárulás-
hoz, mint a vidékfejlesztés, klímaválto-
zás, erdõvédelem.

Ezért a magán-erdõgazdálkodás sza-
bályozása az EU-ban szociális, gazdasá-

gi, természeti értékeinél fogva fontos
terület az agrárgazdaság, környezetvé-
delmi, ipar- és energiapolitikai szabá-
lyozáson belül.

A CEPF (Confédération
Européenne des Propriétaires

Forestiers)
Az Európai Erdõtulajdonosok Szövetsége
1996-ben alakult, mint az Európai Gazda-
sági Közösség keretein belül mûködõ
Erdõtulajdonosok Központi Bizottsága
nevû szervezet jogutódja (Central Com-
mittee of Forest Owners – CCPF). Jelenleg
23 európai ország nemzeti erdõtulajdonos
szervezetei alkotják tagjait, ezek közül
Svájc, Norvégia és Bulgária nem EU-
tagországok (1. ábra, a világosszürke szín
és a rövidítések jelölik a tagországokat). 

Az 1. táblázat a CEPF tagországok
erdõ-tulajdonviszonyait szemlélteti.

Európában mintegy 16 millió magán-
erdõtulajdonos van; az EU-n belül érde-
keik legfõbb szószólója a CEPF. Az ér-
dekképviseleti munkát ennek
megfelelõen elsõdlegesen az Európai
Unió erdõt érintõ szabályozása és az ez-
zel összefüggõ intézményekkel összefüg-
gésben fejti ki, illetve az európai és globá-
lis erdészetpolitikai fórumoknak is elis-
mert tagja (pl. MCPFE, UNFF, UNFCCC).
A szervezet tanácsadó státusszal rendel-
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1. ábra. A CEPF tagországai 2004-ben. Forrás: CEPF 2004.
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kezik az Európai Bizottság több tanács-
adó csoportjában és bizottságában, úgy-
mint az Erdõgazdálkodás és Parafa Mun-
kacsoport (Advisory Group on Forestry
and Cork), a Vidékfejlesztési Tanácsadó
Bizottság (Advisory Committee on Rural
Development), vagy az Erdõgazdálkodás
és Erdõre Alapozott Ipar (faipar) Tanács-
adó Bizottsága (Advisory Committee on
Forestry and Forest Based Industries), il-
letve az un. Erdõre Alapozott Ipari Fóru-
mok aktív résztvevõje (FBI Forums).

EU lobby tevékenysége e bizottságo-
kon keresztül ölt hivatalos formát, a
szabályozási folyamat különbözõ fázi-
saiban folytatott konzultációkon és jog-
anyag véleményezõ munkáján keresz-
tül, de jelen van többek között az Euró-
pa Parlament rendezvényein is. Tagja
az Európai Gazdasági és Szociális Bi-
zottságnak (EESC). Irodákat tart fenn
Brüsszelben, Luxemburgban és 2004
augusztusa óta Budapesten „Contact
Office Budapest” néven.

Az egyes szabályozási kérdésekkel,
vagy szakmapolitikai tématerületekkel
kapcsolatos politikáját és állásfoglalása-
it belsõ munkacsoportjai és nemzeti
szakértõi segítségével dolgozza ki (pl.
Erdészeti politika/Vidékfejlesztés, Klí-

maváltozás, Faipar, Kommunikáció
Munkacsoport). 

Lobby munkájában stratégiai szövet-
ségesei hagyományosan a fa- és papír-
ipar képviselõi, úgymint a CEPI (Con-
federation of the European Paper Indus-
tries – Európai Papíripari Szövetség),
vagy a C.E.I. BOIS (European Confeder-
ation of Woodworking Industries – Eu-
rópai Faipari Szövetség). Együttmûködé-
si keretmegállapodás szabályozza a
PEFC-cel (Pan European Forest Certifica-
tion Council) történõ együttmûködését
az erdõtanusítás kérdésében.

Döntéshozatali mechanizmusának
legfõbb szerve a közgyûlés; operatív irá-
nyítása 5+2 tagú elnökség feladata, mely-
nek munkáját a brüsszeli titkárság segíti.

Elnöke a mostani kétéves periódus-
ban Esä Härmälä úr (Finnország),
fõtitkára 1999 óta Natalie Hufnagl asz-
szony (Németország).

Célja a magán- és családi erdõgazdál-
kodás megjelenítõjeként a magántulajdo-
non alapuló értékrendszer erõsítése és
helyzetének javítása a tartamos és fenn-
tartható erdõgazdálkodáson keresztül.
Ennek megfelelõen elsõdleges feladatá-
nak tekinti a tartamos és fenntartható
erdõgazdálkodás megvalósulásának

elõsegítését mind Európában, mind glo-
bálisan. Ezt a feladatot a nemzeti erdõtu-
lajdonos érdekképviseleti szervezetek
munkájának egybefogásán és együttmû-
ködésük javításán keresztül kívánja tá-
mogatni.

Az az önként vállalt munka, amit a
magánerdõ-gazdálkodás a társadalom
számára is folytat, sokszor nem eléggé
ismert a döntéshozók elõtt, ezért az eu-
rópai erdõtulajdonosok elkötelezettek
abban, hogy tapasztalataikat rendelke-
zésre bocsássák, amikor az erdõt érintõ
szabályozásról van szó. A szervezet
honlapján részletes információk talál-
hatóak az egyes szabályozási területe-
ken kialakított állásfoglalásokról –
http://www.cepf-eu.org .

A Közgyûlés kísérõ programjai 
A vasárnapi tanulmányútról Pápai Gá-
bor helyszíni tudósítása az elõzõ lap-
számban volt olvasható.

A CEPF képviselõi a Közgyûlés hétfõi
kísérõprogramja során megtekintették a
Parlament épületét és látogatást tettek a
Szent Koronánál. Ezt követõen találkoz-
tak Magda Sándor és Herbály Imre or-
szággyûlési képviselõ urakkal, az Or-
szággyûlés Mezõgazdasági Bizottságá-

Megnevezés Terület Erdõterület Erdõ részaránya Közösségi erdõ Magánerdõ
(Me.) (103 ha) (103 ha) (%) (%) (%)

Ausztria 8 387 3 924 47 18 82
Belgium 694 694 100 43 57
Bulgária* 11 098 3 902 35 91 9
Csehország 7 887 2 630 33 77 23
Dánia 4 309 579 13 32 68
Nagybritannia 24 291 2 771 11 37 63
Észtország 4 523 2 156 48 91 9
Finnország 33 814 22 882 68 42 58
Franciaország 54 919 16 989 31 25 75
Görögország 13 196 6 513 49 82 18
Hollandia 3 735 361 10 54 46
Írország 7 029 665 9 60 40
Lettország 6 459 2 931 46 54 46
Litvánia 6 530 2 119 32 71 29
Luxemburg 259 89 34 47 53
Magyarország 9 303 1 873 20 60 40
Németország 35 702 10 740 30 54 46
Norvégia 32 376 12 004 37 24 76
Portugália 9 204 3 349 36 8 92
Spanyolország 50 596 26 267 52 22 78
Svájc 4 129 1 234 30 84 26
Svédország 45 218 30 599 68 20 80
Szlovákia 4 903 2 038 42 53 47
Összesen 378 561 157 309 42 36 64

1. táblázat: CEPF tagországok erdôtulajdonviszonyai. 
* Forrás: MCPFE Liaison Unit Vienna and UNECE/FAO, 2003. Ministry of Agriculture of Latvia, 2004. Bulgarian Chamber of Forestry, 2003.
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ból, és Barátossy Gábor fõosztályvezetõ
úrral, a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumból (1-2. kép). 

A Natura 2000 területek finanszírozá-
si problémáit és a magánerdõ-
gazdálkodás pénzügyi haszonnal nem
járó tevékenységeinek finanszírozási
kérdéseit vitatták meg, illetve tájékoz-
tatták egymást szervezeteik alapvetõ er-
dészetpolitikai törekvéseirõl és állás-
pontjáról. Kiemelendõ, hogy az EU
megfelelõ programjai és forrásai az
adott tagországgal társfinanszírozásban
kezelik 2007-tõl a Natura 2000 területek
többletforrás-igényeit, illetve, hogy a
magánerdõ-gazdálkodás problémáinak
az erdészetpolitikán belüli prioritásként
való kezelése mint igény fogalmazódott
meg a tárgyalások során.

Hétfõ délután a résztvevõk a
MEGOSZ székhelyével ismerkedtek és
az Országos Erdészeti Egyesület Wágner
Károly Mûemlékkönyvtárában Riedl
Gyula úrtól – az OEE könyvtárosától -
kaptak tájékoztatást a magyar
erdészettörténetrõl, illetve a könyvtárról. 

2004. november 08-án, hétfõ délután
a CEPF, FAO és a MEGOSZ közös sze-
mináriumot szervezett a közép-kelet
európai magánerdõ-gazdálkodás mun-
kájának támogatási lehetõségeirõl
(„Assistance to Private Forest Owners in
Central and Eastern Europe”). A szemi-
náriumon a következõ elõadások hang-
zottak el:

– Köszöntõ és bevezetõ a FAO buda-
pesti tevékenységrõl (Kadlecikova Maria
– FAOSEUR),

– A magyar erdõgazdálkodás jellemzõi
és szervezete (Gerely Ferenc – Sylvacon
Kft.) ,

– A CEPF közép-kelet európai mun-
katerve (Lengyel Attila – CEPF Contact
Office Budapest),

– A FAO kelet-európai erdészeti
programja (Sasse Volker – FAOSEUR).

Az elhangzott elõadásokat rövid vita
követte, amely a CEPF tevékenységére
és magyar erdõgazdálkodási gyakorlat-
ra koncentrálódott elsõsorban. Kieme-
lendõ, hogy a CEPF közép-kelet-euró-
pai tevékenysége a FAO budapesti kép-
viseletével szoros együttmûködésben
valósul meg, amelynek egyik jó példája
a Zamárdiban és a Pilisben 2004. szep-
tember 13-16. között megrendezett
munkatalálkozó volt. Ezen a rendezvé-
nyen 14 ország magánerdõ-gazdálkodói
szektorát és állami erdészeti adminiszt-
rációját képviselõ kollégái voltak jelen;
témája pedig a magánerdõ-gazdálkodás
helyzetének javítása volt az egykori ke-
leti blokk országaiban. A munkatalálko-
zó közös országos és országok közötti
munkaprogramok kidolgozásával és az
IUCN (International Union for Conver-
sation of Nature and Natural Resources)
és a Pro Silva Hungaria szervezésében
terepi programmal zárult.3

A CEPF közép-kelet-európai
programjából a következõk

emelendõk ki:
– Az EU erdõt érintõ szabályozásáról
megrendezésre kerülõ információs
programok sorozata (2004-2005),
amelynek célja az új EU országokban a
magánerdõ-gazdálkodók információs-
és tudásszintjének növelése az EU vi-
dékfejlesztési, környezetvédelmi, ener-
gia- és iparpolitikájáról.

– Cserekapcsolatok révén az EU sza-
bályozás sikeres megvalósítását bemu-
tató terepi programok rendezése a régi

és új EU-tagországok magánerdõ-tulaj-
donos szövetségeinek segítségével a fa
energetikai hasznosítása, a természet-
védelmi szabályozás (Natura 2000) és
az erdõtanúsíttatás témakörében.

– PR tevékenység a magánerdõrõl és
az erdõtulajdonos szervezetekrõl nem-
zetközi, erdõt érintõ napokon (Föld
napja, Erdõk Nemzetközi Napja).

– A folyamatban levõ projektek foly-
tatása (FAO/IUCN/CEPF).

– Erdõtanusítási munkaprogram az
új EU tagországokra vonatkozóan.

A FAO kelet-európai erdészeti prog-
ramjából a technikai segítségnyújtási
programok (TCP) mint operatív, rövid
távú projektek kerültek számos példá-
val illusztrációra és részletesebb tárgya-
lásra.

Közgyûlés
A Közgyûlésen 14 tagszervezet képvi-
seltette magát összesen 32 fõvel,4 a Ro-
mán Erdõtulajdonosok Szövetsége ne-
vében pedig Tõke István úr, elnökségi
tag, megfigyelõként vett részt a rendez-
vényen (3. kép). 

Érdemi tárgyalás folyt és döntés szü-
letett a 2004-2005. év több stratégiai
kérdésérõl, amelyekbõl a következõk
emelendõk ki: 

– A CEPF 2005. évi munkaprogramja
(Közép-Kelet-Európa speciálisan és a
teljes munkaprogram általánosan).

– Szervezeti, költségvetési és tiszt-
ségviselõi kérdések.

– A CEPF állásfoglalása az Európa
Tanács COM (2004) 490 final címû vi-
dékfejlesztési szabályozásról szóló do-
kumentumáról .

– A CEPF állásfoglalása az Európai
Bizottságnak az Európai Erdészeti Stra-
tégia megvalósulását értékelõ jelentésé-
nek munkadokumentumáról .

– Az Európai Bizottságnak az euró-
pai erdõre alapozott iparágak verseny-

1-2. kép: A Közgyûlés résztvevôi a Parlamentben. Fotó: Lengyel A.

3 További részleteket olvashatók a
http://www.fao.org/forestry/site/12507/en
weboldalon.

4 Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország, Finn-
ország, Franciaország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Németország,
Norvégia, Spanyolország, Svédország, Szlo-
vákia.
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képességét értékelõ jelentésének mun-
kadokumentuma.

– A CEPF bioenergia stratégiája.
– Az EB és az EP 2004-2008 tartó pe-

riódusának konzultációs mechanizmu-
sairól és a CEPF EU döntéshozók felé
történõ kommunikációs stratégiája. 

– Európai Erdészeti és Faipari Tech-
nológiai Platform ügyének állása (Euro-
pean Technology Platform on Forestry
and Forest Based Industries) .

– 2005-ös brüsszeli FBI Fórum
elõkészítése.

– Natura 2000 finanszírozásáról szó-
ló európai bizottsági dokumentum
(COM (2004) 431 final) .

– FLEGT szabályozás következõ lé-
pései (Forest Law Enforcement Gover-
nance and Trade, COM (2004) 515 final).

– Környezetvédelmi megbízhatóság-
ról szóló EU rendeletrõl (ET, EP 2004.
március 30-31.).

A Közgyûlés napirendjén a tematikus
kérdések mellett még szerepelt az
erdõgazdálkodás kérdésében Magyaror-
szágon közvetlenül érintett minisztériu-
mok képviselõvel való rövid egyeztetés,
így Barátossy Gábor fõosztályvezetõ úr az
FVM-bõl és Sódor Márton fõosztályvezetõ
úr a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-
tériumból részletesen tájékoztatta a Köz-
gyûlést a magyar erdõgazdálkodást érintõ
hazai szabályozásról, illetve kérdésekre
válaszoltak (4. kép). 

A vitát a magánerdõ-gazdálkodók
hazai támogatási rendszerben való
megjelenése, a MEGOSZ erdészetpoliti-
kai szerepének kérdése és a Natura

2000 területek finanszírozása és hazai
kijelölése dominálta. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy
a másodízben nem Brüsszelben, hanem
egy új EU tagországban rendezett Köz-
gyûlés teljesítette programját és elérte
egyik speciális célját, amely az új EU
tagországok nemzeti erdõtulajdonos
szövetségeinek támogatása, a politika-
formálásban való súlyának erõsítése az
adott országban. Így Magyarországon is.

A következõ „külsõ rendezésû” Köz-
gyûlésre vagy Berlinben, vagy a balti ál-
lamok egyikében kerül sor 2005 õszén.

A Közgyûlést végül sajtótájékoztató
zárta, amelynek szövege a FAO buda-
pesti Alregionális Központjának honlap-
járól letölthetõ http://www.fao.org/
regional/SEUR/. 

3-4. kép: A Közgyûlés ülésezik és a minisztériumok képviselôivel tárgyal. Fotó: Lengyel A.

Múlt év december közepén két napig
hazánk az európai erdészeti kutatás kö-
zéppontjába került. Az Európai Erdésze-
ti Intézet (EFI), amely nemrég ünnepelte
tizedik születésnapját, Budapesten ren-
dezte meg soros igazgatótanácsi ülését.
A közvetlen hangulatú ülést komoly
munka jellemezte: döntöttünk az EFI ak-
tuális szervezeti és mûködési ügyeiben,
valamint megvitattuk az erdészeti kuta-
tások stratégiai kérdéseit. Ez utóbbiak
megtárgyalása azért tûnt különösen fon-
tosnak, mert az erdészeti kutatások sok
országban, és az EFI-ben is nehézséggel
küszködnek. Általános volt a vélemény,
hogy ennek egyik oka magának az erdé-
szeti ágazatnak a megváltozott,
csökkenõ jelentõségû helyzete, de az is,
hogy az erdészeti kutatóintézetek a

szükségesnél lassabban reagálnak roha-
mosan gyorsuló világunk változásaira. A
mindig új és új helyzetet az határozza
meg elsõsorban, hogy a társadalom az
erdõkkel szemben ma már egészen más
elvárásokat támaszt, mint fél évszázada,
két évtizede, vagy akárcsak 5 évvel
ezelõtt is. Az alkalmazkodás új gondola-
tokat, új irányok felkarolását, új ötletek
kigondolását és esetenként tudományos
alátámasztását igényli. 

Az ülésen az erdészeti kutatások szá-
mos témaköre került terítékre, melyek
legalább olyan sokfélék, mint amilyen
sokfélék, változatosak maguk az erdõk. A
globális felmelegedés mérséklése és hatá-
saihoz való alkalmazkodás, a genetikailag
módosított fák alkalmazása, az oroszor-
szági illegális fakitermelés, vagy a közel-

múltban Szlovákiában történt példátlan
széldöntés csak néhány példa abból a
sokféle témából, amit az EFI már kutat,
vagy kutatnia kellene. Az EFI fontos fel-
adatának érztük azt is, hogy az európai er-
dészeti kutató- és fejlesztõhelyek (intéze-
tek, egyetemek, erdõgazdaságok) együtt-
mûködésen alapuló hálózatát tovább épít-
se annak érdekében, hogy a határokon
túlmutató, közös, sõt akár globális problé-
mákra együtt keressük a választ. Mind-
annyian egyetértettünk ugyanis, hogy mi
erdészek ugyan látjuk és tudjuk, hogy az
erdõk mennyire és hogyan fontosak éle-
tünkben, de egyedül nem leszünk képe-
sek e fontosságnak érvényt szerezni. Az
életünk feltételeit biztosító erdõkkel való
megfelelõ, a tartamosság és fenntartható-
ság elveit érvényesítõ gazdálkodást csak
más, rokon szakmákkal karöltve, sõt: csak
az informált közvélemény bevonásával és
segítségével tudjuk megvalósítani.

Dr. Somogyi Zoltán
ERTI, az EFI Igazgatótanácsának 

elnökhelyettese

Hazánkban ülésezett az EFI
Igazgatótanácsa




