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Az Európai Unió (EU) történetét már
sokan és sokféle módon elemezték, ér-
tékelték. Aligha vitatható, hogy a máso-
dik világháborút követõen az EU elõfu-
táraként létrejött Európai Szén- és Acél
Közösségtõl (1951) hosszú és rögös út
vezetett az Európai Unióig, a tagálla-
mok magas fokú integrációját rögzítõ
Lisszaboni Szerzõdésig. A folyamat kez-
deti, dominánsan politikai indíttatását –
egy újabb világégés elkerülése érdeké-
ben az európai hatalmak (elsõsorban
Németország, Franciaország és Olasz-
ország) szorosabb összekapcsolását –
fokozatosan a gazdasági motiváció vál-
totta fel. A gazdasági racionalitás az élet
egyre több területén kényszerítette ki
az európai országok magasabb fokú
integrációját. A tõke és a munkaerõ sza-
bad áramlása tovább tágította a gazda-
ság mozgásterének nemzeti kereteit, a
fejlõdési lehetõségeket, miközben a kö-
zös politikák, mint például az agrárpo-
litika vagy az energiapolitika a hatéko-
nyabb mûködés mellett az adott szektor
pozícióinak javítását is elõsegítette.  

Az unió története nagyon leegysze-
rûsítve a nemzetállamok közti integrá-
ció története, melyet nem egy felsõ ha-
talom vezérel, hanem maguk a tagálla-
mok. Az EU mûködésének kereteit, fej-
lõdésének irányát alapvetõen a tagálla-
mok nemzeti érdekei határozzák meg a
saját maguk által elfogadott játékszabá-
lyok betartásával. A haladás irányát és
mértékét végsõ soron a nemzeti érde-
kek összessége, mint eredõ jelöli ki, ha-
tárait az érdekek ütközése szabja meg.
A globalizáció révén a nemzeti érdeke-

ken gyakran átívelõ gazdasági érdekek
tovább árnyalják a képet és jelentõs be-
folyást gyakorolhatnak a folyamatokra,
mint láttuk ezt a 2008-ban kialakult gaz-
dasági válság és annak utóhatásai kap-
csán. 

Az erdészeti ágazat hosszú idõn ke-
resztül inkább „külsõ szemlélõje” volt az
EU-n (és annak jogelõd szervezetein) be-
lül zajló folyamatoknak. Az erdészek
megelégedtek és biztonságosabbnak tar-
tották a nemzeti politikák nyújtotta kere-
teket, lehetõségeket. Többségük legtöbb-
ször érzékenyen elutasította az unió fejlõ-
désére jellemzõ integráció gondolatát.
Ennek ellenére – a közös érdekek men-
tén – néhány területen, mint pl. a szapo-
rítóanyag-elõállítás és -forgalmazás az
1960-as, az erdõkárok (légszennyezés,
erdõtûz) felmérése, megelõzése az 1990-
es, az illegális fakitermelés és fakereske-
delem visszaszorítása az utóbbi években,
egységes szabályozás alakult ki az euró-
pai közösség keretében. Az erdõtelepítés
és számos erdészeti intézkedés fokozato-
san helyet kapott a vidékfejlesztési támo-
gatások közt. Az erdészeti témák – ha
nem is nagy súllyal –, de megjelentek az
közös kutatási, valamint a strukturális
vagy természetvédelmi forrásokból finan-
szírozott projektek között. Az erdõket
fenyegetõ veszély (légszennyezés) csök-
kenésével ezek az integrációs folyamatok
némileg lelassultak, esetenként módosult
a célterületük (a légszennyezés helyébe a
szélviharok okozta károk, a klímaválto-
zás és energiapolitika, az illegális fakeres-
kedelem visszaszorítását segítõ intézke-
dések léptek). 

Miközben az erdészek nem láttak
fantáziát az európai szintû integráció-
ban, más ágazatok felismerték az ebben
rejlõ lehetõséget, vagy a tudomány és a
gazdaság fejlõdése kényszerítette ki a
szorosabb, jobban koordinált együtt-
mûködést. Mindezek eredményeként
egyre több, az erdészeti ágazatot is
érintõ, arra hatást gyakorló uniós politi-
ka és szabályozás született, melyek
megalkotása során az erdészeti ágazat
szempontjait, érdekeit csak korlátozot-
tan vették figyelembe. Az erdészszak-
mának fokozatosan rá kellett jönnie,
hogy teret, pozíciót kell nyernie a kö-
zösségi folyamatokban. „Nem kell szo-
rosan a húsos fazék mellé állni, de lega-
lább hosszú legyen a kanalunk nyele.”
Mivel az ágazat meghatározó képviselõi

(különösen a skandináv országok, Né-
metország) továbbra sem szándékozták
erdészeti politikájuk nemzeti önállósá-
gát feladni, az erdõgazdálkodás közös-
ségen belüli pozícióját az ágazat az
1998-ban elfogadott EU Erdészeti Stra-
tégián keresztül kívánta megerõsíteni,
javítani. 

A stratégia jól összefoglalta a fenn-
tartható és többcélú erdõgazdálkodás
alapelveit, kereteit. Megerõsítette az
Európai Erdõk Miniszteri Konferencia
ülésein elfogadott határozatok, továbbá
az erdõkre vonatkozó, hatályos EU jog-
szabályok végrehajtását, az azokban ki-
tûzött célok elérésének fontosságát. Ki-
emelte a légszennyezés erdõkre gyako-
rolt hatására, az erdõtüzekre, az erdé-
szeti információra, a vidékfejlesztés er-
dészeti intézkedéseire, a génkészletek
és a biodiverzitás védelmére, a NATU-
RA 2000 hálózatra, a kutatásra és fej-
lesztésre, az akkor még csatlakozás
elõtt álló kelet-európai országok támo-
gatására vonatkozó EU szintû szabályo-
zást, mint a stratégia irányainak legfon-
tosabb kijelölõit. Óvatos volt a célok
megfogalmazásában, azok részletesebb
kibontására a rendkívül tömör megfo-
galmazás miatt nem volt lehetõség.
Fontos eleme volt a stratégiának a tag-
államok informálását, az erdõket, az er-
dõgazdálkodást érintõ ügyek EU-n be-
lüli koordinálását, az erdészeti kezde-
ményezések érvényesítését segítõ fóru-
moknak, az Állandó Erdészeti Bizott-
ságnak és az Erdõ és Parafa Tanácsadó
Testületnek a megerõsítése. Elõbbi az
Európai Bizottság mellett mûködõ kon-
zultatív, tanácsadó testület, melybe a
tagállamok felelõs minisztériumai dele-
gálnak képviselõket, utóbbi az erdõ-
gazdálkodás és az erdõipar szakmai
szervezeteit tömörítõ tanácsadó szerve-
zet. A stratégia végrehajtásáról a tagálla-
mok és az Európai Bizottság közösen
gondoskodott. Jelentõs lendületet adott
a végrehajtásnak a 2007-2011-es idõszak-
ra elfogadott Erdészeti Cselekvési Terv,
melynek keretében a versenyképesség,
környezet, életminõség, koordináció és
kommunikáció témakörben megvalósí-
tott 18 akció keretében – pl. vidékfej-
lesztés erdészeti intézkedések, zöld
közbeszerzés, erdészeti monitoring, klí-
maváltozás, globalizáció hatása az er-
dészeti ágazatra – konkrét eredmé-
nyekkel záruló munka folyt. 

Az Európai Unió új Erdészeti Stratégiája
Szepesi András elõadása a VM konferenciáján

2013. október 4-én az Európai Unió
2014-2020 közötti költségvetési
idõszakának várható erdészeti tá-
mogatásairól tartott konferenciát a
Vidékfejlesztési Minisztérium. A
rendezvény szakmai programjának
keretében hangzott el Szepesi And-
rás a VM szakmai fõtanácsadójá-
nak elõadása, „EU Erdészeti Stra-
tégia 2020-ig” címmel. Az elõadás
során elhangzottakat – a téma ak-
tualitása és kiemelt fontossága
miatt – kiegészített és szerkesztett
változatban adjuk közre, azzal a
céllal, hogy az Erdészeti Lapok
szakmai mellékleteként megjelent
uniós erdészeti stratégia értelme-
zési sorvezetõje legyen.  
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Az 1998-ban elfogadott erdészeti
stratégiában lefektetett alapelvek azóta
sem avultak el, változatlanul érvénye-
sek. Az eltelt 15 év során a társadalom-
nak az erdõk javai, szolgáltatásai,
összefoglaló és divatos szóhasználattal
ökoszisztéma-szolgáltatásai iránti igé-
nye jelentõsen növekedett, emellett
erõsödött ez erdõk megõrzésére, egész-
ségi állapotuk megóvására irányuló fe-
lelõsség érzet. Az erdõgazdálkodást
érintõ területeken, kiemelten a klíma-
változás, energiapolitika, agrárpolitika,
természetvédelem, vízgazdálkodás te-
rületén bekövetkezett változások és a
2008-ban kezdõdött gazdasági válság
hatásai rádöbbentették az erdészeket,
hogy a korábban elfogadott erdészeti
stratégia már nem biztosítja kellõ haté-
konysággal az ágazati érdekek érvénye-
sítését az EU-ban. Köztudomású, hogy
az EU „klíma és energia csomagja” ke-
retében elfogadott három 20-as célkitû-
zés (üvegházhatású gáz kibocsátás
20%-os csökkentése, a megújuló ener-
giaforrások arányának 20%-ra növelése
és az energiahatékonyság 20%-os növe-
lése), az EU természetvédelmi jogrend-
szere, a NATURA 2000 területek kijelö-
lése vagy az agrárgazdaság korábbi túl-
termelésével szemben az élelmiszer-el-
látás biztonságának elõtérbe kerülése

jelentõs hatást gyakorolt és gyakorol az
erdõgazdálkodásra. Csak egyetlen pél-
dát kiragadva az EU klímavédelmi és
megújuló energia célkitûzéseibõl, a me-
gújuló energián belül a biomasszára
alapuló energia elõállításra betervezett
2020-as célkitûzés eléréséhez az EU-tag-
országok jelenlegi teljes fakitermelésé-
vel azonos mennyiségû biomassza
energetikai célú felhasználására lesz
szükség. Természetesen ez nem jelenti
azt, hogy az EU erdeiben évente képzõ-
dõ növedék teljes mértékben kiterme-
lésre kell, hogy kerüljön (jelenleg a nö-
vedék 60-65%-a kerül kitermelésre) és a
többlet kitermelés kizárólag energia ter-
melés formájába hasznosuljon. A fa
mint energiaforrás iránti igény növeke-
dése azonban egyértelmû, még akkor
is, ha ennek a biomasszának egy részét
már ma is, a jövõben pedig várhatóan
tovább növekvõ mértékben az EU-n kí-
vüli forrásokból szerzik be. Emellett a
klímapolitika és a gazdaság fejlesztés
keretében a fára alapozott energiater-
melés növekedését összhangba kell
hozni az erdõk szénmegkötõ képessé-
gével kapcsolatos elvárásokkal, vala-
mint a fa mint alapanyag és a feldolgo-
zott fatermék mint tartós szénlekötõ
iránti igény várható növekedésével.
Mindezen kérdéseket a többcélú erdõ-

gazdálkodás komplex rendszerének
holisztikus szemléletû értékelése alap-
ján lehet kiegyensúlyozottan és hatéko-
nyan értékelni, megtervezni és megva-
lósítani.   

Mivel az EU alapszerzõdésekben to-
vábbra sem szerepel az erdõgazdálko-
dás, az ágazat pozícionálása, helyzeté-
nek javítása érdekében elengedhetetlen
volt egy korszerû, középtávú koncep-
ció – egy új (megújított) stratégia – ki-
dolgozása és elfogadása. 

A közös EU politikákkal ellentétben,
ahol a stratégia- vagy jogszabály-alko-
tásban az Európai Bizottságé (Bizottság)
a vezetõ szerep, az erdészeti stratégia
megújítását a tagállamok kezdeményez-
ték és készítették elõ. Az új stratégia tar-
talmi elemeit a Bizottság mellett mûkö-
dõ tanácsadó szervezet (a korábban már
említett Állandó Erdészeti Bizottság)
dolgozta ki 2011-2012-ben, majd a do-
kumentum véglegesítését már a Bizott-
ság végezte el. A Bizottság belsõ erõvi-
szonyai és az erdõgazdálkodásra hatást
gyakorló szektorok ellenállása miatt az
új erdészeti stratégia kiadása késett. Ér-
zékelve a folyamat elakadását, szak-
mánkban csak ritkán tapasztalható
összefogással, a kormányzati szervek és
a szakmai szervezetek egységes és hatá-
rozott fellépésének eredményeként si-

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2014. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2014.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2014. január 31. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2014. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2013. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoport

titkároknál beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, tagsági kártya számát és lakcímét kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok nevét,
tagsági kártyaszámát és címét tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy átu-
talással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a helyi csoportokon keresztül kiosztott matricával történik, a 2013-as
kártyák 2014. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kívánok!

Budapest, 2013. december 1.

Tagdíj 

befizetési 

felhívás!

Lomniczi Gergely
fõtitkár

A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2014. január 31.

péntek

A tagdíj
befizetésének

határideje: 
2014. január 31.

péntek
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került elérni, hogy a Bizottság 2013.
szeptember 20-án elfogadta és közzé-
tette az új erdészeti stratégiát.

Az új erdészeti stratégia átvette az
1998-as stratégiában megfogalmazott, a
fenntartható, többcélú erdõgazdálko-
dással kapcsolatos alapelveket. A ko-
rábbi stratégiához képest jelentõs válto-
zás, hogy világosan és röviden össze-
foglalja ezeket az alapelveket és szintén
röviden összegzi az elérendõ célokat.
Célul tûzi ki a bizonyíthatóan fenntart-
ható, többcélú erdõgazdálkodást, az
egyes erdõfunkciók összhangjának biz-
tosítása mellett a társadalmi igények
széles körû kielégítését, az erdõalapú
értéklánc versenyképességének javítá-
sát, az erdõk hozzájárulását a bioalapú
gazdaság megvalósításához. 

A fenntartható, többcélú erdõgazdál-
kodást nyolc prioritási területhez ren-
delten tárgyalja, melyeken belül a konk-
rét tennivalókat stratégiai iránymutatá-
sok formájában jelöli meg. 

Prioritási területek:
1. Vidéki és városi közösségek tá-

mogatása – vidékfejlesztés erdé-
szeti intézkedései, nemzeti támo-
gatások egyszerûsítése.

2. Az erdõalapú iparágak, a bioener-
gia, a zöld gazdaság versenyké-
pességének és fenntarthatóságá-
nak javítása – a fa alapanyag és
energetikai célú felhasználása, a
fatermékek promóciója, az erdõ-
ipar fejlesztése, a fenntarthatósági
kritériumok kidolgozása.

3. Klímaváltozás – az erdõk mitigáci-
ós és adaptációs képességének ja-
vítása.

4. Az erdõk védelme és az ökoszisz-
téma-szolgáltatások erõsítése – az
erdõk védelmi funkcióinak erõsí-
tése, a biodiverzitás védelme, az
ökoszisztéma-szolgáltatások érté-
kelése, az erdõkárok megelõzése,
csökkentése.

5. Erdészeti információs és monito-
ring rendszer fejlesztése – európai
és tagállami szintû információs bá-
zisok fejlesztése, összehangolása.

6. Erdészeti kutatás és innováció
erõsítése az EU programokban. 

7. Az erdõkkel, az erdõgazdálkodás-
sal kapcsolatos ügyek koordinálá-
sának javítása az EU és a tagálla-
mok szintjén, a társadalmi kap-
csolatok javítása.

8. Az EU hatékonyabb és koordinál-
tabb fellépése az erdõt, erdõgaz-
dálkodást érintõ nemzetközi fo-
lyamatokban.

A stratégiában, ezen belül a prioritá-
si területek keretében kijelölt feladatok
jól lefedik az erdõk gazdasági, védelmi,
szociális funkcióit. Kiegyensúlyozottsá-
ga mellett is érzékelhetõen nagy hang-
súlyt kap a gazdasági funkcióban rejlõ
lehetõségek hatékonyabb kihasználá-
sára. A stratégiai iránymutatások a prio-
ritási területeken belül már konkrétan
meghatározzák a cselevési irányokat,
kijelölik a legfontosabb feladatokat.
Szintén új elem, a stratégia 2020-ra kon-
centráló idõkerete. A végrehajtást és a
stratégia további aktualizálását erõsíti a
2018-ra tervezett felülvizsgálat. 

Az Európai Unió új Erdészeti Straté-
giájának szövege már magyar fordítás-
ban is elérhetõ. Csak javasolni tudjuk,
hogy minél többen ismerjék meg a do-
kumentumot, mely az elkövetkezõ hét
évben meghatározó vezérfonala lesz az
EU erdõgazdálkodással kapcsolatos ak-
cióinak, szabályozásának és támogatási
rendszerének. Tekinthetjük korlátnak,
a Bizottság fondorlatos elképzelésének,
„ellenségnek”, vagy lehetõségnek,
„szövetségesnek”. Egy biztos, az erdé-
szeti ágazaton kívüli folyamatok, az EU
szakpolitikák és szabályozások tovább-
ra is számottevõ hatást gyakorolnak
majd az erdészeti ágazatra. Érdemes
minden eszközt megragadni, hogy mi
erdészek, ne csak szemlélõi, de formá-
lói is lehessünk az EU fejlõdésének. 

Közös, EU szintû erdészeti politika
hiányában a stratégiához nem volt lehe-
tõség egy elkülönített költségvetést
hozzárendelni. A stratégia megvalósítá-
sa a Bizottság és a tagállamok közös,
sok esetben önkéntes erõfeszítésére, a
tagállamok nemzeti forrásaira és a kö-
zös EU politikákhoz kötõdõ pénzügyi
alapokra támaszkodik. A stratégia meg-
valósítása során az abban foglaltakat az
erdészeti kezdeményezések megvalósí-
tása mellett az erdõgazdálkodást, az er-
dõket érintõ szakpolitikáinak fejleszté-
se, az ágazati stratégiák kidolgozása és
megvalósítása, a jogalkotás során a Bi-
zottság figyelembe fogja venni. Az új er-
dészeti stratégia elõsegíti, hogy az erdé-
szeti ágazat megkerülésével nem szü-
lethetnek az erdészeti ágazatot érintõ
döntések az EU-ban. A stratégia alkotó-
elemei várhatóan fokozatosan beépül-
nek majd a tagállamok nemzeti erdõ-
programjaiba, a nemzeti jogalkotásba,
egyéb, az erdõk ügyét érintõ, nemzeti
stratégiai dokumentumokba, ami to-
vább erõsíti az erdõgazdálkodás pozí-
cióit. Ha elkülönített forrással nem is
rendelkezik a stratégia, a megvalósítá-
sára mégis jelentõs források állnak majd

rendelkezésre az EU 2014-2020-as pén-
zügyi idõszakában, melyek közül ki-
emelkedõ jelentõségû a Vidékfejleszté-
si Alap (várhatóan az ágazatba kerülõ
EU-s források 90%-át biztosítja), továb-
bá a Life+ (természetvédelem) a struk-
turális alapok (régiók fejlesztése) és a
Horizont 2020 (kutatás, innováció).  

A stratégia röviden bemutatott prio-
ritási területein belül meghatározott
iránymutatások kijelölik a fontosabb
feladatokat, azonban a stratégia jelle-
gébõl fakadóan ezeken belül már nem
határoznak meg további prioritásokat
és ütemezést. A végrehajtás egyik fon-
tos eleme lesz a feladatok közti priori-
tások és az ütemezés kidolgozása,
amit célszerûen egy cselekvési terv
(korábbi stratégia esetében a 2006-
2011-es cselekvési terv) keretében,
vagy az Állandó Erdészeti Bizottság
munkatervében lehet majd meghatá-
rozni. 

Az új stratégia, annak tanácsi és parla-
menti elfogadása után léphet hatályba. A
Mezõgazdasági és Halászati Tanács már
a stratégia megjelenésekor üdvözölte
annak kiadását. A litván elnökség hala-
déktalanul megkezdte az elfogadást
megerõsítõ Tanácsi Következtetések
összeállítását. Remélhetõ, hogy 2014. el-
sõ hónapjaiban, a görög elnökség elsõ
eredményei közt jegyezhetjük majd a
stratégia tanácsi elfogadását. 

Hosszadalmasabbnak tûnik a straté-
gia parlamenti jóváhagyása, amelyre
csak a jelentéstevõ kijelölése és jelenté-
sének összeállítása, megvitatása után,
reményeink szerint még ebben a parla-
menti ciklusban, 2014. elsõ felében ke-
rülhet sor.

Közös EU szintû erdészeti politika
hiányában az új Erdészeti Stratégia le-
het a jövõben az erdészeti ágazat érdek-
érvényesítésének egyik alapdokumen-
tuma, a fejlesztési irányok meghatáro-
zója, ezért annak megismerése, a vég-
rehajtásban történõ közremûködés az
erdõgazdálkodásban, az erdõiparban
dolgozók közös feladata. A stratégia
nem tartozik az EU klasszikus jogi ak-
tusai közé, ezért végrehajtása nem kö-
telezõ. Mégis kiemelt jelentõségû lehe-
tõség az erdõgazdálkodás további fej-
lesztésére, elismertetésére, érdekeink
hatékonyabb érvényesítésére. Javas-
lom, dolgozzunk együtt a megvalósítá-
sában!   

Forrás: Szepesi András – EU Erdésze-
ti Stratégia 2020-ig – elõadás (VM kon-
ferencia)
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