éven keresztül kísérik figyelemmel és
adnak róla jelentést az illetékes hatóságoknak. Tevékenységüket széles körû,
a megújuló energiát népszerûsítõ munka (pl. iskolákban), szakmai kerekasztal-beszélgetések, fórumok és vásárok
rendezése egészíti ki, széles körû szakmai és politikai kapcsolatokkal rendelkeznek és tevékenységük már túlmutat
a tartományon, de Németországon is.
Ennek keretében már sikeres együttmûködésük van Ausztriával, Svájccal,
Szlovákiával, Csehországgal, Horvátországgal is.
A Bajor – OEE írásban foglalt együttmûködést áttekintve Olaf von Löwis of
Menarral egyetértve a felek megállapodtak, hogy azon változtatni nem
szükséges, folyamatos megvalósítás a
feladat a jövõben.
Külön napirendi pont keretében tárgyalták meg az 1997-ben kezdõdött Európai- regionális Biomassza Napok idei
rendezvényéhez való magyar kapcsolódás kérdését. Ennek keretében a
mûködõ erõmûvek, energetikai ültetvé-

nyeket üzemeltetõ, szaktanácsadó, kutatásban, oktatásban tevékenykedõk az
információ közvetlen átadása érdekében nyílt napokat tartanak országszerte.
Az idei Biomassza Napok terveit Karl
Hanglberger úr ismertette.
Az Európai-biomassza Regionális
Napok 2007. szeptember 30–október 7.
között kerül megrendezésre elsõ ízben
Magyarországon is. Az OEE Megújuló
Energia Szakosztálya és az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály, valamint a
MEGOSZ vállalta a szervezést. A tervezett hazai program egyeztetésre került a
bajorokkal, melyet itthon is meg kell
beszélni az érdekelt intézményekkel.
Célunk, hogy a megújuló energia hasznossága a civil szervezetek országos hálózatát felhasználva, a megújuló energiát hasznosító cégek, intézmények és a
lakosság bevonásával, minél szélesebb
körben kerüljön népszerûsítésre. Az európai rendezvény hazai szervezésében
az illetékes minisztériumok szerepvállalását is várjuk.
Straubingban kerül megrendezésre

2007. október 19-21. között a biomassza hasznosítás szakmai kiállítása.
Ez már a negyedik hasonló rendezvény
lesz. Tavaly a több mint 2000 m2-es
modern kiállítócsarnokban több mint
29 000 látogató tekintette meg 100 kiállító cég, szervezet, intézmény bemutatkozó anyagát. A rendezvényhez konferencia is kapcsolódik az adott év súlyponti témájáról. Ez évben a díszvendég
Magyarország lesz. A magyar erdész
delegáció Gõgös Zoltán FVM államtitkár felhatalmazásával tárgyalt a bajor
szervezõkkel. A magyar tárgyaló szervezetek ingyenes kiállítási lehetõséget
kaptak a kiállításon. A szervezõk várják
a magyar kiállítókat, a magyar nap alkalmából a magyar turizmus, gasztronómia, borok és a népmûvészet bemutatkozását. Josef Miller bajor miniszter nyitja meg a kiállítást, magyar
partnerével.
További információk: www.biomasse-gmbh.com és az OEE honlapján,
www.oee.hu.
Ormos Balázs–Sárvári János

Project javaslat felterjesztése svájci
támogatás elnyerésére
Az Európai Bizottság és a Svájci Szövetségi Tanács között 2006. február 27-én
létrejött megállapodás értelmében Svájc
egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást nyújt a legutóbb csatlakozó 10 EUs tagország részére. Ennek Magyarországra esõ része mintegy 20 milliárd forintot tesz ki.
A Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos
Szövetsége
(MEGOSZ) úgy is, mint a FÕVÉT-en
belül mûködõ Erdészeti és Faipari Ágazati Tanács soros elnökét delegáló és
az Európai Magán Erdõtulajdonosok
Szövetségében (CEPF) Magyarországot
kizárólagos joggal képviselõ szövetség
az alábbi javaslatot, projektötletet terjesztette elõ a keret egy részének felhasználására (idézet az e tárgyban írott
levelünkbõl):
„Úgy véljük, hogy egy ilyenfajta támogatás felhasználása akkor a leghatékonyabb, ha egy, a vidékfejlesztés és a
svájci felajánláshoz kapcsolódó támogatási irányok több területét is magában
foglaló, országos problémát megoldó
projekt finanszírozására fordítjuk.
Az erdészeti ágazatban ilyen az úgy170

nevezett „nem mûködõ” magánerdõk
ügye.
A magyarországi mintegy 800 ezer
hektár magánerdõ több, mint 30 %-án,
250 ezer hektárnyi erdõterületen a tulajdonosok különbözõ okokból még nem
keresték meg az erdészeti hatóságot,
nem kértek területükre üzemtervi kivonatot, vagyis hivatalosan nem kezdték
meg a gazdálkodást erdejükben. Ezek
az erdõk kiesnek az ország gazdasági
vérkeringésébõl, elsõdleges célpontjai
az illegális fakitermeléseknek és nem
biztosíthatók ezeken a területeken a
tartamos, fenntartható, tulajdonosi
szemléletû gazdálkodás alapelemei
sem. Külön problémát jelent, hogy ezen
erdõkkel kapcsolatosan ezért nem lehet
pályázatokat, így vidékfejlesztési pályázatokat sem benyújtani.
Jelen pillanatban ezen erdõterületek
gazdálkodásba vonásának meggyorsítására sem a vidékfejlesztés keretében,
sem nemzeti forrásokból (például a jelenleg sem mûködõ Nemzeti Erdõprogram keretében) nincs lehetõség.
Ezen a területen csak a fanövedékbõl származó értéknövekmény évente

meghaladja a 10 milliárd forintos nagyságrendet, ami a tulajdonos és a nemzetgazdaság számára jelenleg nem hoz
semmilyen hasznot. Az uniós tagországokban a nem mûködõ magánerdõk
aránya 5-10 % között mozog és Magyarországnak is elemi érdeke, hogy erre a
szintre leszorítsa a jelenlegi 30 %-ot,
amit egy országos kampány keretében
kellene elvégezni a tulajdonosok széles
körben történõ megszólításával, a sajtónyilvánosság igénybevételével, rendezvénysorozattal, kiadványokkal. A
projekt eredményessége a megszólított
tulajdonosok, illetve a mûködõképes
magánerdõk területének növekedésével könnyen nyomon követhetõ. Továbbá a megadott támogatási területekbõl többet is magában foglal, célja világosan definiált, célcsoportja – a nem
mûködõ magánerdõk tulajdonosai –
egyértelmûen azonosítható, mind uniós
elképzelésekhez, mind ágazati stratégiákhoz (NEP) szorosan illeszkedik, megvalósításának hátterét pedig a MEGOSZ,
mint projektgazda, az ágazati civil szervezetek és az önkormányzatok bevonásával biztosítja.”
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