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A CEPF 2010. május 4-5. között tartotta
éves rendes Közgyûlését Náchodban,
Csehországban. A meghívott vendégek-
kel együtt 22 országból gyûltek össze
az erdõtulajdonosok képviselõi. A ren-
dezvény vendéglátója a Cseh Városi- és
Magánerdõtulajdonosok Szövetsége
volt általában, és Josef Barton úr szemé-
lyesen. A rendezvényen üdvözlõ beszé-
det mondott a cseh kormány nevében
Jakub Šebsta, mezõgazdasági miniszter,
amelyben az erdõtulajdonosoknak a
fenntartható és tartamos erdõgazdálko-
dásban játszott szerepét és elkötelezett-
ségét emelte ki. 

A 2010-es Közgyûlés tisztújító köz-
gyûlés volt. A CEPF elnökének egyhan-
gúlag újabb két évre Christer Segersté-
en-t a svéd tagszervezet elnökét válasz-
tották a küldöttek. A tíztagú elnökség-
ben Közép- és Kelet-Európát Ausztria,
Csehország és Litvánia képviselte. 

Emellett különös hangsúlyt kapott a
2009-es munka bemutatása és értékelé-
se. Ebben a CEPF erõfeszítései kerültek
bemutatásra a következõkkel kapcso-
latban:

– A joghatással bíró európai erdésze-
ti szabályozás kérdése (MCPFE).

– Klímaváltozás és biodiverzitás tár-
gyalások.

– EU Vidékfejlesztési politika és sza-
bályozás.

– Az EU fakereskedelmi szabályozás
elõkészítése és a közbeszerzés hatása a
faüzletre egyes EU országokban (Egye-
sült Királyság, Hollandia, Belgium stb.).

– Erdõtanúsítás.
– CEPF dél/közép-kelet-európai mun-

kája.
A Közgyûlés röviden megvitatta és

elfogadta ezt a munkajelentést. Ennek
kapcsán fontos megemlíteni, hogy
a MEGOSZ 2009-es javaslata egy bel-

sõ, tematikus vidékfejlesztési mun-
kacsoportra vonatkozóan, elõter-
jesztésre és elfogadásra került. Azó-
ta a Munkacsoport megszervezõ-
dött és dolgozik. Elsõ feladata a
CEPF 2013-as vidékfejlesztési straté-
giai céljainak megfogalmazása. A
MEGOSZ a munkacsoportba szak-
emberként dr. Ódor József alelnö-
köt delegálta. 

Továbbá, a MEGOSZ képviseleté-
ben Dr Sárvári János, ügyvezetõ el-
nök, egy elõterjesztésben az EU
lobby munka ésszerûsítése és az er-
dészeti kérdésekben történõ haté-
konyabb bizottsági munka érdeké-
ben, az Európai Bizottságon belüli,
önálló erdészeti koordinációs osz-
tály létrejöttét vetette fel. Ezt mint
elérdendõ CEPF lobby célt fogalmazta
meg a javaslat. A küldöttek a vitában
azonban nem támogatták egyértelmûen
a felvetést, hiszen, az erre való korábbi
próbálozásokat maga a Bizottság utasí-

totta el. Ugyanakkor az erdészeti fela-
datok és szabályozás jobb koordináció-
ja és annak racionalitása egy szinte min-
den erdészetpolitikai szereplõ által elis-
mert és igényelt cél. A CEPF elnöke ígé-
retet tett arra, hogy a DG AGRI-val ese-
dékes találkozóján a koordináció kér-
dését szem elõtt tartja. 

A délkelet-európai munka ered-
ményként az ott létrejött erdõtulajdono-
si szervezetek meghívott vendégként
elsõ ízben voltak jelen a Közgyûlésen
Bosznia-Hercegovinából, Szerbiából,
Montenegróból, Horvátországból és
Szlovéniából. Ez a kapcsolat különösen
a csatlakozó, vagy már EU országok
szervezetei számára jelent fontos lehe-
tõséget ahhoz, hogy munkájuk elõre
léphessen az EU keretei között. 

A továbbiakban a Közgyûlés határo-
zott az alapszabályzat módosításáról,
egy új Ibériai-félszigeti szervezet társult
tagként való felvételérõl és pénzügyi
kérdésekrõl. Röviden megvitatta a
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2010-2011-es munkaterv legfontosabb
pontjait és végül meghallgatta dr. So-
mogyvári Vilmos projektvezetõ is-
mertetésében a MEGOSZ elõterjesz-
tését a Klimakvóták nemzeti szintû
felhasználásáról és támogatta azt. 

A délutáni program a jelenleg egyik
legaktuálisabb EU erdészetpolitikai je-
lentõséggel bíró témája körül zajlott - az
EU „Zöld Könyv” az erdõ védelmérõl és
az információról. A témát a CEPF részé-
rõl Segerstéen elnök, míg az Európai Bi-
zottság részérõl Ladislav Mikó, a Kör-
nyezetvédelmi Fõigazgatóság (DG
ENV) igazgatója vezette fel. 

A Zöld Könyv az EU Erdészeti Akció-
terve keretein belül, de a klímaváltozás-
hoz történõ adaptáció mentén veti fel
az erdõ védelme, a gazdálkodás, a bio-
diverzitás és az erdészeti információ
kérdéseit és EU-n belüli szabályozásá-
nak vitaanyagául szolgál. 

Az EU Erdészeti Stratégiája a tagálla-
mok önállóságát jelöli ki erdészeti politi-
kában, és ebben ez a kezdeményezés
sem változtat. A kérdés az, hogy a klíma-
változás közepette a gazdálkodási célok
változatlan eléréséhez – intenzív termelé-
si, vagy extenzív védelmi célok esetén
egyaránt – milyen esetleges új EU eszkö-

zök bevezetését képzeli el a közösség, és
ezekhez, milyen új információs bázis
szükséges. Errõl szól a Zöld Könyv társa-
dalmi vitája, ami 2010. július 31-én zárul
le. A konzultációt követõen a Bizottság, a
tagországok és az érdekképviseletek
megvitatják és közösen eldöntik az új
szabályozás szükségességét és formáját. 

Ladislav Mikó egy harmonizált mo-
nitoring bevezetését mindenképp le-
hetségesnek tartotta. Ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy a vélemények az EU er-
dészeti irányelvétõl az akcióterv típusú
keretszabályozásig terjednek, és a társa-
dalmi vitának alapvetõ szerepe lesz a
késõbbi döntés elõkészítésében. A
CEPF képviselõi legfontosabbnak azt
tartották, hogy az erdõ és a gazdálko-
dás funkciói, különösen magántulajdo-
nú erdõ esetén, nem választhatóak szét
és azt a tartamos és fenntartható erdõ-
gazdálkodás elveire alapozva kell foly-
tatni a megváltozott klímakörülmények
között is. A CEPF tagok nem támogatják
egy erdészeti irányelv elfogadását, ha-
nem a nemzeti hatáskörû erdészeti in-
tézkedéseket tartják a leghatékonyabb-
nak – általában. 

A kezdeményezések mindenképpen
összefonódnak az MCPFE joghatással bíró

erdészeti egyezményérõl szóló tárgyalá-
saival, ugyanakkor az EU minden bi-
zonnyal elõbb határozza el magát, mint a
páneurópai folyamatban ez megvalósul. 

A délutáni szemináriumot kiscsopor-
tos vitaülés zárta le, amelynek végén a
munkacsoportok ismertették a fõbb
megvitatott kérdéseket és állásponto-
kat. Ennek összefoglalója hamarosan
olvasható a CEPF honlapon. A szeminá-
rium a CEPF Zöld Könyvéhez írott hiva-
talos állásfoglalásához szolgált alapul. 

Végezetül egyhangú döntéssel a Köz-
gyûlés úgy határozott, hogy a norvég
tagszervezet kérésének helyt ad, és a
2011-es Közgyûlést Norvégiában tartja. 

A Közgyûléshez kapcsolódóan má-
jus 5-én egy egésznapos tanulmányútra
került sor a Dobenin erdõbirtokon,
amely 2000 ha erdõt, csemetekerteket
és egy kastélyüzemet foglal magában és
példaszerû erdõgazdálkodásával hívja
fel magára a figyelmet.

A Közgyûlésen a MEGOSZ-t dr. Sár-
vári János, ügyvezetõ elnök és dr. So-
mogyvári Vilmos, programvezetõ kép-
viselte.

Dr. Lengyel Atilla
CEPF KKE tanácsadó

lengyel@cepf-eu.org; 06 27 769045 

Az innoLignum Sopron az elmúlt 2 évben folyamatos fejlõdést mutatott. Míg 2008-ban 7000 látogatót kö-
szönthettünk az elsõ innoLignum Sopron szakvásáron, 2009-ben már több mint 8000-en látogattak el az
MKB Arénába, ahol nyolcezer négyzetméteren, több mint százhatvan kiállító várta a szakmabelieket és
az érdeklõdõket.
Az innoLignum Sopron remek alkalom arra, hogy az erdészeti és faipari vállalkozások és szervezetek be-
mutassák innovációs eredményeiket, ugyanakkor a vásár lehetõséget teremt üzleti kapcsolatok kiépí-
tésére, a szakma megismerésére, új termékek bemutatására, valamint értékesítésre.
A kiállítás iránti növekvõ érdeklõdés a kiállítók termékkínálata mellett a szakmai programoknak köszönhetõ.
Ebben az évben az „Intelligens technikák a faiparban” témának jut fõszerep, nem mellõzve a tavalyi
év fõ témáját, a „Fa, mint megújuló energia és nyersanyag” területeit a tekintélyes szakmai bemutatókon,
konferenciákon és tréningeken.
Sopron városa felkínálja a rendezvényeny megjelenések lehetõségét, vendégszeretetét! Használják ki ter-
mékeik, tevékenységük hatékony kommunikációjához, éljenek a szakmai programok nyújtotta lehetõsé-
gekkel!
Találkozzunk a hazai erdészet és faipar fellegvárában! 

Bõvebb információ: tel.: 99/514-514; 99/514-550
e-mail: innolignumsopron@sopronholding.hu




