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Kedves Olvasó!

Az egyik kedves magyar népdal azt állítja: 

erdô mellett nem jó lakni, mert sok fát kell 

haso gat ni. Lehet, hogy valaha így volt ez, 

ma nap ság azonban erdô mellett lakni egyre 

jobb lesz. Pontosabban szólva magán-er dô tu-

laj do nos nak lenni lesz egyre inkább kifi ze tô dô. 

Az Euró pai Unióban ugyanis a magán-erdô gaz-

dál kodók közösségi támoga tást kap hat nak az 

erdô sokféleségét biztosí tó te vé keny sé gért: 

az új erdôk telepítéséért, öt esz ten dôn át 

annak ápolásáért, s az unió húsz éven keresz-

tül folyósítja azt a jövedelmet, amelytôl a tulaj-

do no sok – ha korábban mást termeltek az új 

erdô területén – eles nek. 

Az erdôk közjóléti, „turisztikai” igénybevé-

tele egyre fokozódik, és az ezzel kapcsolatos 

tevékenységek is támogatásban részesülhet-

nek. Hasonlóan a fa – amely szinte az egyet-

len igazán megújítható és környezetbarát 

nyers anyag – felhasználása, mivel az unió 

támo gat ja az új termékek kidolgozását és 

keres ke del mét, valamint a megújítható nyers-

anyag és energiaforrás elôállítását.

Valószínûleg kevesen tudják, hogy az 

Euró pai Unióban az erdôre alapozott ipar-

ágak (fa-, cellulózipar stb.) alkotják az egyik 

leg na gyobb ipari szektort: a termelés éves 

ér té ke meghaladja a 300 milliárd eurót, ez 

az unió fel dol go zó ipari termelésének hoz zá-

ve tô leg 10 százalékát teszi ki. Az ebben az 

ága zat ban mûködô 63 ezer vállalat 12 mil-

lió magán-erdôtulajdonos termékeit dolgoz-

za fel, és 2,5 millió embert foglalkoztat. 

Ilyen feltételek mellett bizonyára nem jár-

nak rosszul a magyar erdôk tulajdonosai és 

ked ve lôi sem.

Az elmúlt évek során hatalmas ismeret-

anyag gyûlt össze az Európai Unió erdeivel, 

erdô gazdálkodásával kapcsolatban. Össze ál-

lí tá sunk – reményeink szerint – segít eliga-

zod ni az információk között, s talán a témá-

val kapcsolatos szabályozási rendszer is 

könnyeb ben érthetôvé, olvashatóvá és al kal-

maz ha tó vá válik.
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Az uniós csatlakozásra való felkészülés az 

erdé szet, erdôgazdálkodás területén már a 

kilenc ve nes évek közepén, az új erdô tör vény 

elôkészítésének idején elkezdôdött. (A fel ké-

szü lést szolgálta például egy – a PHARE-

prog ram keretében megvalósult – erdészeti 

infor ma ti kai program is.)

A rendszerváltozás nyomán, a kárpótlási, pri-

va ti zá ciós, kompenzációs folyamat eredmé-

nye ként számottevôen megváltozott az 

erdô te rü le tek tulajdonszerkezete. A koráb-

bi ter me lô szö vet ke ze ti és állami gazdasági 

erdôk, valamint az állami erdôk egy része 

ma gán tu laj don ba került. Egyes esetekben a 

koráb bi tulajdonosok részben vagy egészben 

vissza kap hat ták erdôiket. Míg megelôzôleg 

az erdôk mindössze 1 százaléka volt magán-

tu laj don ban, addig az évtized végére ez az 

arány elérte a 40 százalékot, amely – elsô-

sor ban az új erdôtelepítések következtében 

– lassan tovább nô.

A tulajdonosi szerkezet átalakulása és a 

gaz da sá gi, társadalmi környezet változása 

miatt szükségessé vált az 1962 óta érvény-

ben lévô erdôtörvény módosítása. 

Az új erdôtörvény kidolgozása során a 

jog al ko tók már figyelembe vették azokat a 

folya ma to kat, amelyekre elsôként az 1992-

es, Rio de Janeiró-i nemzetközi konferencia 

hív ta fel a figyelmet. Itt mutattak rá elôször 

„hiva ta losan” arra, hogy a korábbi fejlôdési 

mód sze rek nem fenntarthatók, valamint 

arra, hogy változtatni kell az emberiségnek 

a kör nye zet hez fûzôdô kapcsolatán. A csúcs-

ér te kez le ten a résztvevôk számos nemzetkö-

zi egyez ményt írtak alá, amelyek közül több 

érin tette az erdôk állapotának kérdé sét is. 

Ilyen volt például a biológiai sokféleségrôl 

(a bio di ver zi tás ról), illetve a klímaváltozás 

ha tá sai ról szóló megállapodás. A Föld-csú-

cson nem alkottak az erdôkre vonatkozó, 

köte le zô érvényû nemzetközi keretegyez-

ményt, viszont elfogadtak egy ajánlást az 

erdé sze ti alapelvekrôl, továbbá bekerült a 

I.  Általános tudnivalók



3

XXI. század feladatai (Agenda 21) címû meg-

ál la po dás cso magba az erdôk világméretû 

fogyat ko zá sá nak megállítását célzó fejezet. 

Európában már a nyolcvanas években meg-

nôtt az érdeklôdés az erdôk iránt, külö nö sen 

akkor, amikor a társadalmak a kataszt ro fá-

lis mértékû erdôpusztulásokkal szem be sül-

tek. A gyors ipari fejlôdés nyo mán foko zó dó 

lég szennyezés, valamint a sa vas esôk óriási 

károkat okoztak. Egyes he lye ken – mint pél-

dá ul a cseh és kelet-né met ipar vi dék ta lál ko-

zá sá nál – akár száz kilo mé tert is lehe tett 

úgy autóz ni, hogy az út halott fe nyô er dô kön 

ke resz tül vezetett. 

A felmerült kérdésekre különféle kor-

mány za ti kezdeményezések keretében is 

pró bál tak választ találni. Az európai erdôk 

védel me miniszteri konferenciákon (Stras-

bourg, 1990; Helsinki, 1993; Lisszabon, 

1998; a soron következô Bécs, 2003. ápri-

lis) összesen 12 határozatot fogadtak el az 

erdôk re, az erdészetre vonatkozóan, amelye-

ket hazánk is aláírt, akárcsak az EU jelenle-

gi 15 tagállama, valamint az Európai Közös-

ség mint jogi személy. Ezek a határozatok 

megalapozták az unió erdészeti stratégiáját, 

és mivel a folyamatban mindvégig részt vet-

tek a magyar erdészet képviselôi is, a készü-

lô új erdôtörvény már magában foglalta az 

akkor ismert legfrissebb alapelveket. 

Mindezeket összefoglalva elmondhatjuk, 

hogy a hatályban lévô magyar erdôtörvény 

már az uniós csatlakozást figyelembe véve 

készült. Ennek eredményeként az erdészeti 

ágazat viszonylag kis változtatással képes 

az EU tagországaiban elvárt mûködésre.
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A hazai erdészet 1998 decemberében kezd-

te meg a csatlakozási felkészülést, ami kor 

az Európai Bizottság Mezôgazdasági Fô igaz-

ga tó sá ga (DG Agriculture) tájékozta tót tar-

tott a tagjelölt országok számára (multila-

te rá lis joganyag-áttekintési forduló). Itt 

ismer tet ték azokat az erdészettel kapcsola-

tos fô témaköröket, amelyekrôl a késôbbi 

– 1999. januári –, kétoldalú átvilágítási for-

du lón (screening) beszámolót kértek a tag je-

lölt országoktól.

Az Európai Unióban nincs – az agrárpoliti-

ká hoz hasonló – közös, kötelezô érvényû 

erdé szeti politika, és a közeljövôben nem is 

vár ha tó, hogy ilyet alakítanának ki. Az unió 

min den olyan erdészetpolitikai problémával 

fog lalkozik, amely határokon átnyúló sza-

bá lyo zást igényel, illetôleg meghaladja az 

érin tett tagállamok saját lehetôségeit. Az 

Euró pai Bizottság 1998-ban kiadott egy 

erdé sze ti stratégiát, amelyet azóta is erôs 

aján lás ként alkalmaznak a tagországok. Ez 

azonban nem minôsül joganyagnak. A Bizott-

ság kötelezettséget vállalt arra, hogy öt 

év múlva felülvizsgálja ezt a stratégiát, és 

ebben a munkában – a csatlakozási szerzô-

dés aláírása után – már a magyar szakembe-

rek is részt vehetnek. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az EU az erdé-

sze ti termékek és szolgáltatások piaci ver se-

nyét nem korlátozza, sôt a piactorzító beavat-

ko zá so kat kifejezetten tiltja.

Az átvilágítási fordulókon a következô 

erdé szeti témákat vitatták meg:

• erdészeti intézkedések a mezôgazdaság-

ban (erdôtelepítés mezôgazdasági terüle-

ten);

• erdészeti statisztika;

• a strukturális intézkedések erdészeti 

vo nat ko zásai;

• az erdôk tûz elleni védelme;

II.  A csatlakozási tárgyalások 
erdôgazdálkodási témakörei
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• az erdôk légszennyezés elleni védelme;

• erdészeti termékek feldolgozása és keres-

ke del me;

• erdészeti szaporítóanyagok;

• kéregben lévô faanyag osztályozása;

• állandó erdészeti tanács.

A következôkben röviden áttekintjük a fenti 

kér désekkel kapcsolatos – a tárgyalások kez-

de tén adott – álláspontot. 

1.  Erdészeti intézkedések
 a mezôgazdaságban 

(erdôtelepítés)

A 2080/92 EGK rendelet a mezôgazdasá-

gi területek erdôsítésérôl szól. Célja, hogy 

csök ken jen a mezôgazdasági termôterüle t, 

javul jon a talaj és a környezet védelme, növe-

kedjen a széndioxid-megkötés mérté ke, s 

könnyebb legyen kielégíteni az erdé sze ti ter-

mé kek iránti, egyre növekvô igényt. A támo-

gatási rendelet értelmében a mezô gaz da sá gi 

területet beerdôsítô gazdálkodók közösségi 

társfinanszírozású támogatáshoz juthattak: 

egyrészt az új erdô ültetéséért, más részt öt 

éven át annak ápolásáért, emel lett kompen-

zá cióban részesülhettek – leg fel jebb húsz 

év idôtartamra – a korábbi mezô gaz da sá gi 

ter melés felhagyása miatt kiesô jövedelmük 

pótlására. 

Az európai és a hazai támogatási célok 

között meglehetôsen sok a hasonlóság. Az 

elmúlt évtizedekben az erdôtelepítés hagyo-

mányosan fontos volt Magyarországon, 

hiszen hazánkban a második világháborút 

köve tô 40 év alatt több mint félmillió hektár 

új erdôt telepítettek. A magánföldtulajdon 

újbóli térnyerése nyomán egyre több erdôt 

telepítettek magánföldterületen: az elmúlt 

években több mint 10 000 hektárt évente. 

Az új erdô ültetésére és annak ápolására 

adha tó, pályázatok keretében elérhetô támo-

ga tá sok hazai rendszere teljes mértékben 

„EU-kompatibilis”. Az eltérés csupán annyi, 

hogy a magyarországi támogatási rendszer 

pilla natnyilag nem tartalmaz kompenzációt 

a kiesô mezôgazdasági jövedelem pótlására. 

Az uniós támogatási rendszer ösztönzi az 

erdô te le pí tést, ez ugyancsak összhangban 

áll a hazai gyakorlattal, valamint a tervekkel, 

amelyek – az erdôtelepítés további támoga-

tá sával – az ország erdôsültségének számot-

tevô növelését célozzák. 

2.  Erdészeti statisztika

Az erdôkrôl és az erdôk védelmérôl szóló 

1996. évi LIV. törvény rendelkezik az 

Orszá gos Erdôállomány Adattár kezelésé-

rôl. A Központi Statisztikai Hivatalnak és a 

nemzetközi szervezeteknek (ENSZ, FAO, EU) 

az Állami Erdészeti Szolgálat mint szakintéz-

mény szolgáltatja a szükséges erdészeti sta-

tisz tikákat. Ma az adatgyûjtés nem terjed 
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ki minden, az unió által igényelt területre, 

illetve adatszerkezetre (például erdôtüzek, 

vagy birtokszerkezet-összetétel). 

A csatlakozási tárgyalások idején már 

elô ké szü le tek folytak egy, az erdészeti infor-

ma ti kai rendszer továbbfejlesztését cél zó 

PHARE-prog ram beindítására, így ha zánk 

úgy fog lalt állást: amennyiben meg kap juk 

a szük sé ges támogatásokat, akkor az erdé-

sze ti infor ma ti kai rendszer fel tud készülni 

a közös ségi elvárások teljesítésére, és külö-

nö sen a közösségi támogatások elnye ré sé-

hez szükséges informatikai háttér biz to sí-

tá sára.

3.  A strukturális intézkedések
erdészeti vonatkozásai

A Tanács 1610/89 EGK rendelete az agrári-

umon belüli erdészeti tevékenység fejleszté-

sét és ennek optimális hasznosulását céloz-

ta meg.

A hazai agrártámogatási rendszer kere-

té ben már ma is szabályozzák az erdô gaz-

dál ko dá si és erdôvédelmi tevékenységet. 

Így a Tanács rendeletének (és az ahhoz kap-

cso ló dó más jogszabályoknak) alkalmazá-

sa – a kiegé szí té se ket és a módosításokat 

köve tôen – nem okoz majd gondot a hazai 

erdé szet számára. A csatlakozás után igény-

be kívánjuk venni a közösségi támogatáso-

kat a vidékfejlesztés részét képezô, a vidék 

népességmegtartó erejét növelô, az agráriu-

mot kiegészítô erdészeti tevékenységek fej-

lesz té sé re. 

4.  Az erdôk tûz elleni védelme

A közösségi jogszabályok elsôsorban a medi-

ter rán tagállamok problémáit igyekeznek 

meg ol da ni. (Évente mintegy 350 ezer–500 

ezer hektár erdôterület károsodik az unió-

ban.) Magyarországon ez a probléma jóval 

kisebb mértékû, mivel az erdei tûzkár rit-

kán haladja meg éves szinten az 1000–1500 

hektárt. 

A Tanács 2158/92 EGK rendelete által 

megalapozott, az erdôk tûz elleni védelmét 

sza bá lyo zó közösségi elôírások Magyar or-

szá gon a Belügyminisztérium erre vonatko-

zó jog sza bá lyai nak – az erdôk tûz elle-

ni védel mé rôl szóló 12/1997. (II. 26.) BM 

ren de let – kiegészítését és módosítását 

követôen lesznek érvényesek. A Bizottság 

804/94 EK rendeletének harmonizálására 

– az erdôtüzek információs rendszerérôl 

– az Erdészeti Szakigazgatási Informatikai 

Rendszer (ESZIR) kiépítésével párhuzamo-

san kerül sor. A csatlakozás után az ESZIR 

segítségével megfelelô adatokat tudunk 

szolgáltatni a közösségi informatikai rend-

szer számára, s ezzel megteremjük a lehetô-

séget a közösségi támogatások igénybevé-

telére.
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5.  Az erdôk légszennyezés 
elleni védelme

A Tanács 3528/86 EGK rendelete – módosí-

tá saival és kiegészítéseivel együtt – harmo-

ni zált. Magyarország 1987 óta teljes 

mér ték ben megfelel az ENSZ-EGB monito-

ring-rendszer követelményeinek. E rend szer-

nek az unió tagországai is résztve vôi. A nem-

zet kö zi monitoring-rendszer mûködtetése, 

a szük sé ges módosítások, továbbfejleszté-

sek vég re haj tá sa az Állami Erdészeti Szolgá-

lat fela dat kö ré be tartozik.

A légszennyezés elleni védelemrôl szó ló 

ren de le tek nek megfelelôen a magyar erdé-

szet évek óta teljes mértékben, folyamato-

san meg felel az uniós követelményeknek.

6.  Erdészeti termékek feldol-
gozása és kereskedelme

Az agrártámogatási rendszer az erdô gaz-

dál ko dási tevékenységek folytatását szolgá-

ló gépek és berendezések beszerzésének 

vissza nem térítendô támogatására, vala-

mint új gépek lízingelésére ad lehetôsé-

get. A fake res ke de lem teljesen liberalizált. 

A támo ga tá sok kal kapcsolatos szabályozás 

har mo nizálása több tárca együttmûködé-

sét igény li.
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7.  Erdészeti 
szaporítóanyagok minôsége

A Tanács 71/161 EGK irányelve a Közössé-

gen belül forgalmazott erdészeti szapo rí tó-

anya gok ra vonatkozó külsô minôségi szabvá-

nyok ról már harmonizált. 

Megjegyzendô: a Magyar Köztársaság 

1990 óta teljes jogú tagja az OECD erdésze-

ti sza po rí tó anyag nemzetközi kereskedelmi 

rend sze ré nek, amelynek az EU tagállamai is 

tag jai. Ebbôl következik, hogy a magyar sza-

bá lyo zás e téren együtt halad a közösségi 

sza bá lyo zás sal.

8.  Kéregben lévô faanyag 
osztályozása

Az erre vonatkozó direktíva az áruk szabad 

áramlása témakörbe tartozik, amelyet a csat-

la ko zási tárgyalások során a gazdasági tár-

ca gondozott. A Földmûvelésügyi és Vidék fej-

lesz té si Minisztérium Erdészeti Hivatala felel 

a magyar szabályozás harmonizálásáért, 

ami a csatlakozási idôpontjáig megtörténik.

9.  Állandó erdészeti tanács

Az állandó erdészeti tanács felállításáról szó-

ló 89/367 EGK rendelet harmonizációt nem 

igényel, a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-

si miniszter azonban az erdôrôl és az erdôk 

védelmérôl szóló 1996. LIV. törvény alapján 

1999. január 4-ével létrehozta az Országos 

Erdészeti Tanácsot.
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1.  Az erdôkre, erdô gaz dál ko-
dás ra vonatkozó közösségi 

szabályozás alapjai

Mivel az Európai Unióban nincs átfogó erdé-

sze ti politika, úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

mezô gaz daság más szakágazataihoz ké pest 

e terü leten nagyobb mozgásterük van a tag ál-

la mok nak. Az erdôk fenntart ha tó módon tör-

té nô kezelése, megôrzése és fel ja ví tá sa azon-

ban alapvetô része a közös poli ti kák nak, mint 

pél dául a Közös Agrárpolitikának (KAP).

Az egyes intézkedéseknek, cselekvések nek 

az Euró pai Uniót létrehozó szerzôdés sze rin ti 

felelôsségi területek képezik az alap ját. Ezt 

mutatják a következô példák:

• Sokféle funkciójuk miatt az erdôk nélkü-

löz hetetlenek a vidéki térségben, és fô 

részét képezik az összetett (integrált) 

vidék fej lesz tési tevékenységnek, különös 

tekin tet tel hozzájárulásukra a bevéte lek-

hez, a foglalkoztatáshoz, az ökológiai és 

szo ciá lis értékekhez.

• Az erdôk és az erdei sokféleség igen fon-

tos eleme Európa természeti környezeté-

nek. Az erdôk védelme, megôrzése sok-

szor kerül a közösségi politika látókörébe, 

és több speciális környezetvédelmi intéz-

ke dés, illetve program – mint például az 

EU Biodiverzitási Stratégiája, a Natura 

2000 és a Klímaváltozási Konvenció – 

vég re hajtása érinti.

• Az erdei termékeket, különösen a faanya-

got illetôen (éppúgy, mint egyes európai 

te rü le te ken a parafát és a gyantát tekint-

ve) a belsô piaci szabályokat kell alkal-

maz ni, beleértve az EU verseny-, állami 

támo ga tás ra vonatkozó, egyesülési és 

kar tell sza bályait.

A közösségi politikákon belül számos tevé-

keny ségnek van lényeges hatása az erdôkre. 

Emellett a közösségi és a nemzeti erdésze-

ti poli ti kák is közvetlen, illetve közvetett 

hatást gyakorolnak egymásra. Mindezeket 

figye lem be véve a Közösségnek alapvetô sze-

re pe van a tagállamok és a Közösség által 

lefek te tett stratégiai célok elérésében.

Az 1996. évi erdôtörvényrôl szólva 

meg ál la pít ha tó, hogy az uniós csatlakozás, 

Magyar ország tagállammá válása nem okoz 

ko mo lyabb problémát, törést a magyar er dô-

gazdálkodásban. A változások elsôsorban a 

magán-erdôgazdálkodók számára lesznek 

fon to sak, hiszen az Európai Unió vidékfej-

III.  Az erdôgazdálkodást érintô változások 
a 2003. februárban érvényben levô 

közösségi szabályozás alapján
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lesz té si politikája is a vidéki térségben élôk 

meg él he té sé nek biztosítását, a fenntart ha-

tó kör nye zetet és a fejlôdést tekinti elsôd-

le ges nek. 

Az elmúlt években a magyar gazdálkodók 

– és természetesen a társadalom más ré te-

gei is – megismerhették a vidékfejlesztés 

fogal mát. Persze akadnak még tisztázat-

lan fogal mak, félreértések a vidékfejlesztés 

tar tal má ra és céljaira vonatkozóan. Ráadá-

sul az EU vidékfejlesztési politikája is válto-

zik: a 2000–2006 közötti tervezési, prog ra-

mo zá si idôszak éppen a félidejénél tart, és 

most van felülvizsgálat alatt. A szakembere-

ket napjainkban európai szinten elsôsorban 

a „hogyan tovább” kérdése foglalkoztat ja. 

A kop penhágai csúcstalálkozó utáni hóna pok-

ban több ször hangsúlyozták, hogy a vidékfej-

lesz té si politika reformja során a fenntart ha-

tó, minô ségorientált mezôgazdaságot, a 

bio di ver zi tás, a vidéki táj megôrzését tart-

ják kie mel ten fon tos nak. 

1.1.  A vidékfejlesztési alaprendelet

Az unió vidékfejlesztési politikájának jogi 

alap jait az Agenda 2000 programcsomag 

kere té ben megalkotott jogszabályok fekte-

tik le. Leegy sze rûsítve azt mondhatjuk, hogy 

ami meg ta lál ha tó az unió vidékfej lesztési 

alap ren de le té ben, azt tekinthetjük vidékfej-

lesz tés nek. 

A Közös Agrárpolitika reformja során 

kilenc korábbi rendeletet „gyúrtak egybe”. 

Ennek eredményeként született meg 1999. 

május 17-én az 1257/1999 EK tanácsi rende-

let. Ez, valamint a hozzá kapcsolódó más 

ren de le tek – mint például a végrehajtására 

kiadott 1750/1999 EK rendelet  (módosítva 

a 445/2002 EK számú rendelettel), a KAP 

köz vet len támogatásainak szabályairól szóló 

1259/1999 EK rendelet, illetôleg a Struktu rá-

lis Alapok általános szabályairól szóló 1260/

1999 EK rendelet –  határozzák meg az erdô-

vel, az erdôgazdálkodással kapcsola tos tevé-

keny sé gek támogatásának lehetôségeit. 

1. táblázat

Garancia szekcióból

(területalapú jellegû)

Orientációs szekcióból

(pályázatos )

Erdôtelepítés mezôgazdasági 

területen

Erdôgazdálkodás egyéb intézkedései, beleértve a nem 

mezôgazdasági területeken történô erdôsítést is

Korai nyugdíjazás

Kedvezôtlen területek 

kompenzációs kifi zetései

Agrár-környezetvédelem

Beruházás a mezôgazdaságba

Fiatal farmerek támogatása

Továbbképzések

Feldolgozás és marketing

Vidéki térségek alkalmazkodásának és fejlôdésének segítése
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A vidékfejlesztési rendelet szerint a támoga-

tá sok igénybevételéhez elkészítendô vidékfej-

lesztési tervnek egyetlen kötelezô eleme az 

agrár-kör nyzetvédelem. A többi pedig – bár 

igen fon tos – csak lehetôség. (Az agrár -kör-

nye zet védelmi intézkedésekkel kapcsolatban 

itt idéz zük a késôbbiekben erdészeti szem-

pont ból ismertetett, 445/2002 EK bizott sá-

gi ren de let egy cikkelyét: az agrárkörnyeze-

ti kö te le zett ségvállalást át lehet alakítani 

mezô gaz da sá gi terület erdôsítésére vonat-

kozó kötelezettségvállalássá az 1257/1999 

EK ren de let 31. cikke értelmében, e bekez-

dés elsô albe kez dé sé nek a) és b) pontjában 

meg ha tá ro zott feltételek mellett. Az agrár-

kör nye ze ti kötelezettségvállalás a visszatérí-

tés követelménye nélkül szûnik meg.)

Az Európai Mezôgazdasági Orientációs és 

Garancia Alap által az 1. célterületeken (ahol 

az átlagos GDP a közösségi átlag 75 százalé-

ka alatt van, ma ide tartozik Magyarország 

tel jes területe) alkalmazott támogatási el osz-

tást az 1. táblázat mutatja be.

A rendelet bevezetô részében – a jogi 

ala pok és a széles körû társadalmi egyezte-

tés ismertetése után – a következô pontok 

alatt találjuk az erdészettel kapcsolatos 

hivat kozásokat:

„(21) Mivel a mezôgazdaság fejlôdése 

és sza ko so dása megköveteli az agrár- és 

erdé sze ti tevékenységeket végzô személyek 

ál ta lá nos, mûszaki és gazdasági képzésének 

meg fe le lô szintjét, különösen a gazdálkodá-

si, ter me lé si és értékesítési területeken alkal-

ma zott új megközelítések vonatkozásában;

(35) Mivel az erdészet a vidékfejlesztés 

szer ves része, és ezért az erdészettel kap cso-

latos intézkedéseket bele kell foglalni a vidék-

fej lesz tési támogatási rendszerbe; mivel az 

erdé szet támogatásának el kell kerülnie a 

ver seny torzítását és piac-semlegesnek kell 

lennie;

(36) Mivel az erdészettel kapcsolatos 

intéz ke dé se ket a Közösség és a tagállamok 

nem zet kö zi szintû kötelezettségvállalásai-

nak tük ré ben kell elfogadni, és azoknak a 

tag ál la mok erdészeti tervein kell alapulniuk; 

mivel az ilyen intézkedéseknek figyelembe 

kell ven niük az éghajlatváltozás által elôidé-

zett sajá tos problémákat;

(37) Mivel az erdészettel kapcsolatos 

intéz ke dé sek nek a Tanács 1989. május 29-i, 

a Közös ség vidé ki térségeinek erdôsítésé vel 

és erdôi nek optimális kihasználásával kap cso-

la tos támogatási rendszer vonatkozásában a 

4256/88 EGK rendelet végrehajtá sá ról szóló 

ren del ke zé se ket megállapító 1610/89 EGK 

ren de le té ben és a Tanács 1990. már cius 

29-i, az erdé sze ti termékek fel dol go zá sá nak 

és érté ke sí té si feltételeinek javí tá sá ról szó ló 

867/90 EGK rendeletében meg ál la pí tott jelen-

le gi támogatási rendszerek sze rint meg ho zott 

intéz ke déseken kell ala pul niuk; (meg jegy zés: 

ezek a rendeletek érvé nyü ket vesz tették)
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(38) Mivel a mezôgazdasági területek erdô-

sí té se különösen fontos a talajhasznosí tás 

és a kör nye zet védelem, valamint az egyes 

erdé sze ti termékek iránti növekedô keres let 

kie lé gí té sé hez való hozzájárulás szem pont já-

ból, mivel a 2080/92 EGK rende let szerinti 

jelen legi erdô sí té si támogatást ezért folytat-

ni kell, figye lem be véve a hivatko zott rend-

szer alkal mazása során szerzett ta pasz ta la-

to  kat, ahogyan azt a Bizottság a rendelet 8. 

cikk (3) bekezdése szerinti jelentésében rész-

le te sen ismertette;

(39) Mivel bizonyos térségekben az 

erdôk öko ló giai stabilitásának megóvása 

és javí tá sa érdekében végzett tevékenysé-

gek el le né ben kifizetéseket kell eszközölni, 

a Ta nács elfo gad ta ezt a rendeletet.

Ezek a bevezetô cikkek azért is fontosak, 

mert a bennük foglalt ismeretek szük sé ge-

sek – nem elsôsorban, illetôleg nem ki zá-

ró lag az erdôt telepítô, vagy erdôtulaj don-

nal ren del ke zô gazdák, hanem az erdé szeti 

ta nács adók, az integrátorok, az erdô bir-

to kos sá gi veze tôk számára is – a késôbbi 

tá mo ga tá si jog cí mek értelmezésé hez, ame-

lyek több ször igen szûkszavúan rendel kez-

nek a lehe tô sé gek rôl. 

A rendelet a 2. cikkben rendelkezik hatá-

lyá ról és célkitûzéseirôl: a gazdálkodási tevé-

keny sé gek kel és azok átalakításával kap cso-

la tos vidékfejlesztési támogatás vonat koz hat 

(többek között) a fenntartható erdô fej lesz-

tés re, azaz itt találkozunk újra azok kal az 

alap el vek kel, amelyeket a Közössé gen belüli 

és a nem zet közi kötelezettségvállalások is 

tar tal maz nak.

A 9. cikk a fiatal gazdálkodók induló 

támo ga tá sá val kapcsolatos képzésrôl szólva 

kifej ti, hogy a szakmai képzés támogatá sa 

hoz zá já rul a gazdálkodók, valamint a mezô-

gaz da sá gi és erdészeti tevékenységeket 

vég zô más sze mé lyek szakismeretének és 

szak mai alkal mas sá gá nak fejlesztéséhez, 

vala mint átkép zé sük höz. A képzés során 

figye lem be kell venni azt, hogy az erdô tu laj-

do no so kat és az erdé szeti tevékenységeket 

vég zô más sze mé lye ket fel kell készíteni az 

erdôk gaz da sá gi, ökológiai vagy társadalmi 

fun kció it fej lesz tô erdô gaz dál ko dá si gyakor-
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lat alkal ma zá sára. Ez azonban nem iskola-

rend sze rû (közép-, vagy felsôfokú) képzés 

kere té ben valósul meg, azaz nem helyettesí-

ti a szak mun kás képzô-intézményi, vagy 

tech ni ku mi okta tást, hanem a vázolt célok 

elé ré sé hez szük sé ges célzott tanfolyamok 

tar tá sát jelen ti. A továbbképzési folyamat-

ban ter mé sze te sen nagy szerepe lehet a szak-

ok ta tá si intéz ményeknek, de abban az erdô-

gaz dál ko dók szövetségeinek, egyesületeinek 

is részt kell venniük. 

A 1257/1999 EK rendelet magában fog-

lal ja a korábban több rendeletben szerep lô 

erdé sze ti támogatási jogcímeket, így azo kat 

immár könnyebben lehet tanul má nyoz ni. 

A következôkben ismertetjük a rendelet 

VIII. fe je ze tét, amely az erdôgazdálkodás-

ról szól. Az eredeti rendelet cikkelyei, bekez-

dé sei közé beillesztettük az érvényben lévô 

módo sí tott végrehajtási rendelet – 445/

2002/EK bizottsági rendelet – ide vonat ko zó 

ré szeit is. (A könnyebb elkülönítés érde ké ben 

ennek szövegét kék dôlt betûvel jelöl jük.)

VIII. fejezet Erdôgazdálkodás

29. cikk. 1. Az erdôgazdálkodás támogatá-

sa hoz zájárul a vidéki térségekben az erdôk 

gaz da sá gi, ökológiai és társadalmi szerepé-

nek a fenn tartásához és fejlesztéséhez.

2. A támogatás a következô célkitûzések 

közül egyet vagy többet segít elô:

• a fenntartható erdôgazdálkodás és az 

erdé szet fejlesztése,

• az erdészeti erôforrások megóvása és 

javítása,

• az erdôsített térségek kiterjesztése.

3. A támogatás csak magánszemélyek, azok 

társaságai, vagy önkormányzatok és azok 

tár sa sá gai tulajdonában levô erdôk és terüle-

tek vonatkozásában adható. Ez a korlátozás 

nem vonatkozik a 30. cikk (1) bekezdésének 

hato dik fordulatában megállapított intézke-

désekre.

25. cikk. Az 1257/1999 EK rendelet 

29. cikkének (3) bekezdése értelmében az 

erdô gaz dál kodási támogatás körébôl kizárt 

erdôk az alábbiak:

a) központi, vagy regionális kormányok, 

vagy kormánytulajdonban lévô vállalatok 

bir to ká ban lévô erdô, vagy egyéb erdôs 

terü let;

b) királyi erdô és egyéb erdôs terület;

c) olyan jogi személyek tulajdonában lévô 

erdô, amelyek tôkéjének legalább 50 szá-

za lé ka az a) és b) pontban említett intéz-

mé nyek tulajdonában van.

Az e cikkben megfogalmazottak jelentik a 

leg na gyobb különbséget a hazai erdé sze ti 

támo ga tások és az Európai Unió erdô gaz dál-

ko dás sal kapcsolatos támogatásai között. 

Vagyis: amíg a jelenlegi magyar agrártámo-

ga tá si rendszer nem tesz különbséget 

a magán-, illetve az állami erdôtulajdon 

között, addig a közösségi szabályozás igen, 

azaz a vidék fej lesz tési rendeletben szereplô 
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támogatások – néhány kivételtôl eltekintve 

– csak a magántulajdonon alapuló erdôterüle-

tek re vonatkoztathatók. A 29. cikkben felso-

rolt fô támogatási jogcímeket azonban a 

magyar jogszabályban is megtaláljuk.

4. A támogatás hozzájárul a Közösség és 

a tagállamok által nemzetközi szinten vál-

lalt kötelezettségek teljesítéséhez. Nemzeti 

vagy alacsonyabb szintû erdészeti prog ra mo-

kon, vagy azokkal egyenértékû olyan intéz-

ke dé sek en alapul, amelyek figyelembe veszik 

az európai erdôk védelmérôl szóló minisz te-

ri konferenciák által kidolgozott kötelezett-

ség vállalásokat.

Az uniós csatlakozásig hazánknak is ki kell 

dol goz ni a közösségi támogatások – a Struk-

tu rális Alapok, valamint az EMOGA Orien tá-

ciós Rész le gé nek – igénybevéte lé hez szüksé-

ges Nem ze ti Fejlesztési Tervet (NFT). Ennek 

egyik eleme az agrár- és vidék fej lesz té si 

ope ra tív program (AVOP). A Nem ze ti Vidék-

fej lesz tési Terv (NVT) az EMOGA Garancia 

Rész legé bôl társfinanszírozott intéz ke dé se-

ket fogja össze (lásd 1. táb lá zat).

Ugyancsak a 4. cikkben leírt programok 

közé tartozik a jelenleg társadalmi egyezte-

tés alatt álló Nemzeti Erdôstratégia és Erdô-

prog ram, amely várhatóan 2004-ben, az 

uniós csat lakozás évében lép hatályba.

5. A Tanács 1992. július 23-i, a Közösség 

erdôi nek tûz elleni védelmérôl szóló 2158/

92 EGK ren de le té nek rendelkezései sze rint 

nagy vagy közepes erdôtûz kocká za tú térsé-

gek ként besorolt területekre vo nat ko zó an a 

jelen rendelet alapján javasolt intézke dé sek-

nek meg kell felelniük a tagállamok által a 

2158/92 EGK rendelet rendelkezései szerint 

elô ter jesztett erdôvédelmi terveknek.

Összefoglalónk elkészítésének idején még 

nem hir det ték ki és nem lépett hatályba az 

új közös ségi szabályozás, azt azonban a ren-

del ke zésre álló információk alapján már biz-

to san tudni lehet, hogy az erdôk tü zek elleni 

védelmét szolgáló terveket a vidék fej lesz té si 

tervek részeként kell majd beter jesz te ni.

 30. cikk. 1. Az erdôgazdálkodási támoga-

tás egy vagy több intézkedésre vonatkozik 

az alábbiak közül:

• a 31. cikk szerint nem jogosult földterü-

let erdôsítése, feltéve, hogy a telepítés 

a helyi körülményekhez alkalmazkodik 

és össze egyez tet hetô a környezeti viszo-

nyok kal;

• olyan erdôgazdálkodási befektetés, amely-

nek célja az erdôk gazdasági, öko ló giai 

vagy társadalmi értékének jelentôs mér té-

kû növelése;

• az erdészeti termékek betakarítási, fel-

dol go zá si és értékesítési módszereinek 

fej lesz té sét és ésszerûsítését szolgáló 

be fek te tés; a fa nyersanyagként történô 

fel dol go zá sá val kapcsolatos támoga tott 

be fek te té sek az ipari feldolgozást meg e-

lô zô mun ka mûveletekre korláto zód nak;
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• az erdészeti termékek új felhasználási és 

érté kesítési lehetôségeinek elôsegítése;

• erdôtulajdonos társaságok létrehozása, 

ame lyek célja a tagok számára történô 

segít ség nyúj tás a fenntartható és haté-

kony erdô gazdálkodás fejlesztésében;

• természeti katasztrófák és tüzek által 

ká ro sí tott erdészeti termelôképesség 

hely re ál lí tá sa és megfelelô megelôzô 

intéz ke dé sek bevezetése.

2. A befektetésekre a 7. cikk második albe-

kez dé se kivételével az I. és VII. fe je ze tek ben 

meg állapított szabályok vonatkoznak.

Az ebben a cikkben vázolt támogatá si 

jog cí me ket több korábbi rendeletbôl gyûj töt-

ték össze. Megfelelnek a hazai támogatási 

elvek nek, amelyeket a 2003. évre érvényes 

agrár tá mo ga tási és vidékfejlesztési célok 

támo ga tá sá ról szóló 3/2003.(I. 24.) FVM 

ren de let ben olvashatunk

31. cikk. 1. Támogatásban részesül a me zô-

gaz da sá gi területek erdôsítése, amennyi ben a 

telepítés alkalmazkodik a he lyi körül mé nyek-

hez és megfelel a környezeti fel té te lek nek.

26. cikk. Az erdôsítési támogatásra — 

az 1257/1999 EK rendelet 31. cikke értelmé-

ben — jogosult mezôgazdasági föld te rü le tet 

a tagállam határozza meg, és az különösen 

olyan szántóföldre, füves terü let re, állandó 

legelôre és évelô növények termesztésére 

hasz nált területre terjed ki, amelyeken rend-

szeres gazdálkodás folyik.

A támogatás a telepítési költségeken túlme-

nô en az alábbiakat tartalmazhatja:

• erdôsített területek után a gondozás költ-

sé gei nek fedezésére, ötéves idôszak ra 

já ró, hek tá ron kénti éves juttatás;

• az erdôsítésbôl eredô jövedelemkiesés 

fede zé sé re az erdôsített területek után 

leg fel jebb húsz évig járó, hektáronkénti 

éves jut tatás olyan gazdálkodók, illetve 

azok tár su lásai számára, akik az erdôsí-

tést meg elôzôen az érintett földterületen 

gaz dál kod tak, vagy bármely más magán-

jogi személy számára.

27. cikk. (1) Az 1257/1999 EK rendelet 31. 

cikke (1) bekezdése második albekezdé sé-

nek második francia bekezdése értelmé ben 

„gazdálkodó” az a személy, aki — a tag ál la-

mok által meghatározandó részletes is mér-
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vek szerint — munkaidejének jelentôs részét 

mezôgazdasági tevékenységre fordítja, és 

jövedelmének jelentôs részét ebbôl szerzi.

A gazdálkodó számára ez azt jelenti, 

hogy amennyiben az erdôtelepítést meg e-

lô zô három éven belül ugyanazon a terüle-

ten mezô gaz dasági termelést folytatott, és 

ebbôl bevétele származott, akkor a közös-

ségi sza bá lyo zás szerint – az ültetési és az 

öt éves ápolási költségeken felül – legfel jebb 

20 évig kompenzációban részesülhet a kie-

sett jövedelem pótlására. Ezt az összeget 

nem ze ti sajátosságaik alapján a tagállamok 

álla pít ják meg, a közösségi rendeletben meg-

adott kereteken belül (lásd 31. cikk (4)).

2. Mezôgazdasági területek állami ható sá-

gok által vállalt erdôsítése esetében a tá mo-

ga tás csak a telepítés költségeit fedezi.

Ez annyit jelent, hogy például közérdekbôl 

– árvíz, erózióvédelem, vagy hófogó-er dô-

sáv lét rehozásának céljából – ültetett új 

erdô esetében az erdôtelepítés költségeihez 

közös ségi társfinanszírozást lehet kapni.

3. Mezôgazdasági területek erdôsítésé-

ért nem adható támogatás

• korai nyugdíjazási támogatásban része sü-

lô gazdálkodóknak;

• karácsonyfa-nevelô telepek létesítésére.

Rövid távra termesztett, gyorsan növô faj-

ták esetén erdôsítési támogatás csak a te le-

pí tés költségeinek fedezésére adható.

(2) Az 1257/1999 EK rendelet 31. cikke 

(3) bekezdésének második albekezdése értel-

mé ben a „rövid távra termesztett, gyor san 

növô fajták” olyan fajtákat jelentenek, ame-

lyek nek rotációs ideje, vagyis az egy adott 

par cel lán két vágás között eltelt idô keve-

sebb, mint 15 év.

4. Az elmaradt jövedelem fedezésére járó 

éves közösségi támogatás maximális össze-

gét a melléklet tartalmazza. 

Maximális éves összeg az erdôsítés miatt 

elmaradt jövedelem pótlására:

• gazdálkodók vagy azok társulásai szá má-

ra 725 euró hektáronként;

• minden más magánszemély számára 185 

euró hektáronként.

32. cikk. 1. Az alábbi tevékenységek érde ké-

ben az azokhoz kapcsolódó intézkedésekre 

a kedvezményezettek kifizetésben részesül-
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nek, amennyiben az intézkedések az adott 

erdôk védelmi és ökológiai értékeit fenntart-

ható módon biztosítják, és a végrehajtandó 

intéz kedéseket, illetve azok költségeit szer-

zô désben rögzítették:

28. cikk. (1) Az 1257/1999 EK rendelet 

32. cikkében foglalt támogatás nem adható 

azok ra a területekre, amelyekre az említett 

ren delet 31. cikke keretében már adtak 

tá mo gatást.

• közérdekû védelmi és ökológiai szerepet 

be töl tô erdôk ökológiai stabilitásának 

meg ôr zé se és javítása, amennyiben az 

ilyen erdôk fenntartására és fejlesztésé-

re vonat kozó intézkedések költségei meg-

ha lad ják az erdészetbôl származó jöve-

delmet;

• tûzgátak mezôgazdasági intézkedések 

révén történô fenntartása.

(2) A tûzvédelmi pásztáknak – az 1257/

1999 EK rendelet 32. cikke (1) bekezdésé-

nek második francia bekezdése szerint 

– mezô gaz da sá gi intézkedésekkel törté-

nô kar ban tar tá sá ra juttatott kifizetéseket 

nem lehet megadni azokra a területekre, 

ame lyek agrárkörnyezeti támogatásban is 

része sül nek.

Ezeknek a kifizetéseknek meg kell felel-

ni ük a termelés – közös piacszervezéseken 

ala pu ló – bármilyen megszorításának, vagy 

közös ségi támogatás bármilyen korlá to zá sá-

nak, és figyelembe kell venniük az említett 

közös piaci szervezetek keretein belül tett 

kifi ze té se ket.

2. A kifizetéseket a mellékletben rögzí-

tett minimális és maximális értékek között 

hatá roz zák meg a végrehajtott intézkedések 

tény leges költségei alapján, a szerzôdésben 

korábban elôírtak szerint:

• minimális kifizetés 40 euró hektá ron ként;

• maximális kifizetés 120 euró hektáron-

ként.

A vidékfejlesztés összetettségére tekintet-

tel a rendelet 33. cikkében szerepelnek 

– „a vidéki térségek alkalmazkodásának és 

fej lô dé sé nek elôsegítése” címmel – a vidéki 

tevékenységekkel kapcsolatos olyan intézke-

dések, amelyek az itt felsorolt más intézke-

dések hatálya alá nem tartoznak. Ezek közé 

tartozik a következô jogcím is: a környezet 

védelme a mezôgazdasággal, az erdészettel, 

a tájkép megóvásával, valamint az állatjólét-

tel kapcsolatosan.

Mindenképpen fontos kiemelni, hogy az 

erdé szeti támogatásoknak nem célja a gaz da-

sá gi lag életképtelen tevékenységek fenn tar tá-

sa, sokkal inkább az, hogy olyan gaz dál ko dá-

si egy sé gek jöj jenek létre, illetve fej lôd je nek 

tovább, amelyek gazdaságilag élet ké pe sek, 

és az ott dolgozók számára meg fe le lô jöve-

del met biztosítanak. 

A Német Szövetségi Köztársaság egye sí té-

se során a kelet-németországi régió erdô gaz-

dál ko dá sa sok hasonlóságot mutatott a mai 
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magyar erdôgazdálkodással. Ezért érdemes 

átte kin te ni, hogy például Thüringiában 

melyek voltak az unió által is „szívesen” 

tá mo ga tott tevékenységek. 

Ilyen például az útépítés, amely norma tív 

támo gatásban részesül. A támogatás mér té-

ke a normatív összeg 75 százalékát teszi ki. 

Az itt épített utak egyszerre több magán tu-

laj do nos és a helyi önkormányzat terü le tét 

is érin tik. Ilyenkor lehetôség van arra, hogy 

a pályá za tot a fô kivitelezô – ez álta lá ban 

a helyi önkormányzat – nyújtsa be, maga 

mögött tudva az érintett gazdálkodók jóvá-

ha gyá sát és gazdasági közremûködését.

Közösségi támogatásban részesültek 

továb bá a követ ke zô tevékenységek:

• erdôtelepítések;

• magánerdôk strukturális átalakítása 

a na gyobb, életképesebb gazdálkodási 

mé ret kia la kí tá sa érdekében;

• korábbi gazdálkodásból származó károk 

enyhítése;

• vadkerítés, ápolás, határkijelölés;

• talajvédelmi és erdôkárok enyhítése, pél dá-

ul tölgypusztulás, teljes körû kártérítés;

• erdôtulajdonosok önszervezô egyesületei-

nek és társulásainak megalakulása;

• tanácsadás, iroda-felszerelés.

1. ábra. Erdôtûz kockázatának mértéke Európa különbözô térségeiben

Forrás: Európai Bizottság Mezôgazdasági Fôigazgatósága

  Alacsony kockázatú terület

  Részlegesen közepes kockázatú terület

  Közepes kockázatú terület

  Részlegesen fokozott kockázatú terület

  Fokozott kockázatú terület
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Az EU vezetô szakértôi többször felhívták a 

figyel met arra, hogy a Közösség a vidékfej-

lesz tésben az integrált megközelítést támo-

gatja: azaz amikor a többféle tevékenységet 

ûzô emberek, csoportok fognak össze, dol-

goz nak ki programokat. Ezért hangsúlyoz-

ták például az erdei-mezei utak építésének 

fontosságát, mivel azok nemcsak a terme-

lést szolgálják, hanem védelmi szerepük is 

van, emellett hozzájárulnak a vidéki térsé-

gek jobb hozzáférhetôségéhez és a turizmus 

fej lôdéséhez.

1.2.  Erdôk tûz elleni védelme

Bár hazánkban viszonylag kevés az erdôtûz, 

kár té tele nem lebecsülhetô. Az utóbbi évti ze-

dek aszá lyos éveiben megnôtt az erdôtüzek 

szá ma, így fontosabb védekezni elle nük.

A Közös Agrárpolitika átalakítását szolgá-

ló rendeletek közé sorolható a 2158/92 EGK 

ren delet, amely az erdôtüzek elleni intéz ke-

dé sek összehangolását, finanszíroz ha tó sá-

gát célozta, különös tekintettel az erdô tûz 

ál tal veszélyeztetett területekre. A ren de let 

alapján az Európai Unió erdeit tûz ve szé lyes-

ségi kate góriákba osztották be: 

• Erôsen veszélyeztetett területek azok, 

ame lye ken az állandó, vagy ciklikusan 

vissza té rô erdei tûz ve szély komoly fenye-

ge tést jelent az öko lógiai egyensúlyra, az 

embe rek és az anya gi javak biztonságára, 

vagy a tûz a mezô gaz da sá gi, esetleg az 

erdô te rü le tek elpar la goso dá sát és ter mé-

ket len né válá sát idézi elô. Ide tar toz nak 

Por tu gá lia, Spa nyol ország, Fran cia or szág, 

Olasz or szág és Görögország bizo nyos terü-

le tei. (Magyarország jelezte igényét – mint 

tech nikai kiigazítási igényt, azaz a közös sé-

gi ren delet módosítását kértük –, hogy a 

csat la ko zást követôen egyes hazai terü le te-

ket so rol ja nak ebbe a kategóriába.)

• Közepesen veszélyeztetettnek minôsít he-

tôk azok a területek, ahol az erdei tûz-

ve szély nem állandó vagy nem cikliku san 

vissza térô, de komoly mértékben fenye-

ge ti az erdei ökoszisztémákat.

• A közösség más területei gyengén veszé-

lyeztetettnek minôsítendôk. (1. ábra)

Az erdôk tûz elleni védelmét szolgáló erô fe-

szí té sek az erôsen és közepesen veszélyezte-

tett kategóriába sorolt régiókra koncent-

rá lód nak. A tagországoknak az erôsen és 

köze pe sen veszélyeztetettnek minôsített 

terü le tek re vonatkozó tûzvédelmi terveiket 

– beleértve a megelôzési rendszer leírását, 

a kelet kezett tüzek számbavételét, a tûz 

okoz ta helyzet elemzését és az alkalmazott 

tech ni kák, partnerek ismertetését – meg 

kell küldeniük a Bizottság részére. Ennek 

kö szön he tô en egyre hatékonyabbá válhat-

nak a meg elô zô intézkedések, illetve sikere-

sebbé a keletkezett tüzek elfojtása.

Részletesen szabályozott keretek között 

le he tô ség van közösségi támogatás elnye ré-
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sé re a tüzek megelôzését célzó intézke dé sek-

hez, ame lyek be beletartoznak a tájékoztató 

prog ra mok éppúgy, mint a tanulmányok 

készí té se, a munkások képzése. Ugyancsak 

támo gat ha tó a megelôzô óvintézkedések 

vég zé se az erdôben: utak, ösvények, tûzvé-

delmi pászták kialakítása és fenntartása, e 

célt szolgáló berendezések – például automa-

ta eszközök – felállítása és mûködtetése, 

vala mint a kárenyhítési munkálatok költsé-

gei. Természetesen mindent az elôírt formá-

tumban, tervben kell beterjeszteni, hiszen 

csak a tervezett keretek között végrehaj-

tott intéz ke dé sek költségeihez van mód 

hozzá já rul ni. 

A hozzájárulás mértéke függ a terület tûz-

ve szé lyes sé gi kategóriájától. Az erôsen 

veszé lyez te tett területeken a közösségi 

támo ga tás nem lehet több a költségek 50 

szá za lé ká nál, a közepesen veszélyeztetett 

régiók ban pedig azok 30 százalékánál. Ezen-

kí vül a koordinációs munkákra, illetve az 

infor má ciós rendszerhez is kapható hasonló 

támo ga tás: az alacsony veszélyeztetettsé gû 

terü le te ken a hozzájárulás mértéke 15 szá-

za lék lehet.

Az erôsen veszélyeztetett régiókban a ter-

vek nek az elôzô öt év tûzeseteirôl szóló jelen-

tés sel kell kiegészülniük. A tervek részletes 

tar tal mát, illetve a tartalom módosulását a 

2158/92 EGK rendelet, illetve az annak rész-

le tes szabályait rögzítô 1727/99 EK rende-

let közli.

A 2158/92 EGK rendelet 5. cikke ugyan-

csak elô írja egy erdôtüzekkel kapcsola-

tos infor má ciós rendszer felállítását. Erre 

1994-ben külön rendeletet fogadott el a 

Bizott ság: ez a 804/94 EK rendelet az erdô-

tü zek információs rendszerének felállítá sá-

ról és a közös minimális adatbázis létreho-

zá sá ról.

Az erdôk tûz elleni védelmét szabályozó, 

az elôb biek ben ismertetett rendeletek hatá-

lya – többszöri módosítás után – 2002. 

decem ber végén lejárt. Az eredeti tervek 

sze rint már el kellett volna készülnie az új 

sza bá lyo zás nak, ez azonban késik. 
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A Bizottságon belüli munkamegosztás átala-

kítását követôen az erdôk védelmével kap cso-

la tos tevékenység a Mezôgazdasági Fô igaz-

ga tó ság ról átkerült a Környezetvédel mi 

Fôigaz ga tó ság ra (DG Environment), hason ló-

an az erdôk légszennyezés, illetve tüzek elle-

ni védel mé vel összefüggô új sza bá lyo zás meg-

al ko tá sa is e fôigazgatóság feladata lett. 

2002 nyarán javaslat készült egy európai 

par lamenti és tanácsi rendeletre, amely a 

közösségi erdôk és környezeti kölcsönhatá-

saik monitoringjának biztosítását célozná. 

Címe: Erdôk a középpontban (Forest Focus 

- COM(2002) 404 final). A tervezet a 2003–

2008 közötti hat évre szól, így a munkála-

tok ban már a tagjelölt államok is részt 

vehet nek. Bár átalakításán még dolgozik – 

egye bek között – az Állandó Erdészeti Bizott-

ság, a Környezetvédelmi Bizottság, valamint 

a tanácsi munkacsoport, az alapváltozatban 

foglaltak alapján mód nyílik egyes intézke-

dések 50 százalékos társfinanszírozására 

(évente 13 millió euró értékben). 

A tervezet négy pilléren nyugszik:

• a légszennyezés hatásainak monitoring-

rendszere;

• az erdôtûz-monitoring;

• az erdei ökoszisztémák monitoringjának 

javítása;

• új monitoring – biodiverzitás, talaj, klíma-

vál tozás, szénmegkötés.

A Közös Agrárpolitika ugyancsak újabb átala-

kí tás alatt áll. A Mid-term Review során 

jog sza bá lyok módosítását készítik elô. 

A vidék fej lesz tés sel és az erdôk tûz elleni 

védel mé vel kapcsolatban elmondható, hogy 

– az eddigi fejlôdési iránynak megfelelôen – 

az erdôk tûz elleni védelmét szolgáló terve-

ket a vidékfejlesztési tervek részeként kell 

majd beterjeszteni.
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1.  Erdészeti intézkedések a me zô-
gazdaságban (erdôtelepítés)

Hazánkban az erdészeti támogatásokat az 

agrár tá mogatások részeként dolgoz zák ki 

és hir de tik ki. Az erdôtelepítés ha gyo má nyo-

san fontos Magyarországon. A múlt év szá-

zad ban hétszázezer hektár új erdôt te le pí tet-

tek. Az utóbbi években az erdô te le pí té sek 

mér té ke elérte az évi 15 ezer hektárt. Az 

érin tett területek hoz zá ve tô leg 80 szá za lé-

ka minôsül az uniós beosztás szerint mezô-

gaz da sá gi területnek, és a telepítések több 

mint 95 százalékát magánföldtulajdo non, 

pályázati úton – azaz EU-konform módon 

– hajtották végre.

A jelenlegi támogatási rendszer nem tesz 

különbséget az állami erdôgazdálkodók és a 

magán gazdálkodók között. Ezen vál toz tat ni 

szükséges, ugyanis az állami erdô gaz dál ko-

dó csak jelentôs korlátozással kaphat támo-

ga tást: a Közösség csak az új erdô telepítési 

költségeihez járul hozzá, de az ápoláshoz, a 

koráb bi mezôgazdasági tevékenységbôl szár-

ma zó bevétel elvesztésének kompenzá ció já-

hoz már nem. 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) 

meg al ko tá sa folyamatban van, és a közössé-

gi támo ga tá sok eléréséhez elengedhetetlen 

Integ rált Igazgatási és Ellenôrzési Rend-

szer (IIER) kiépítése is elkezdôdött. Ezek-

kel össz hang ban dolgozták ki azt a támo-

ga tá si jogcímet, amely a mezôgazdasági 

terü le ten tör té nô erdôtelepítésekre vonat ko-

zik. A rész le tes és „EU-kompatibilis” sza bá-

lyo zást a 2004–2006 közötti idôszakra az 

NVT tar tal mazza majd. 

2.  Erdészeti statisztika

Az Európai Unióban az erdészeti statisztika, 

pontosabban az erdészeti információs rend-

szer kiépítésére és harmonizálására 2002 

márciusában elindult a 0102.04 számú 

PHARE-program. A twinning, azaz ikerprog-

ram keretében német és osztrák szakértôk 

segít sé gével fejlesztenek ki egy, az uniós igé-

nye ket is kielégítô informatikai rendszert, 

amely hozzájárul ahhoz, hogy rendelkezésre 

áll ja nak a közösségi támogatások igénybevé-

te lé hez szükséges, valamint a Közösség által 

megkívánt más információk. 

A vidékfejlesztésen belül egyre nagyobb 

sze re pet kapnak az erdészeti programok, 

intéz ke dé sek. Az is egyre fontosabb, hogy 

a tag ál lamok megbízható adatokat szolgál-

IV.  Az erdôgazdálkodással kapcsolatos 
magyar jogszabályok harmonizáltsága
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tas sa nak a vidékfejlesztés – és egyben az 

erdészet – valós súlyáról a tagállam, illetve a 

Közösség gazdaságában. Mivel az erdei sé ta-

utak, kilátók és vasutak is számottevô en hoz-

zá járulnak a turizmus fejlôdéséhez és bevé te-

lei hez, szinte bizonyos, hogy sem a jelen le gi, 

sem az új tagországok számára nem lesz 

egyszerû feladat megvalósítani a 2003-ban 

kezdôdött statisztikai munkaprog ramot. 

3.  A strukturális 
intézkedések erdészeti 

vonatkozásai

A nem mezôgazdasági mûvelésre használt, 

pél dá ul több éve parlagon álló területek 

erdô sítése a már említett agrár- és vidékfej-

lesz tési operatív program (AVOP) és egyben 

a Nem ze ti Fejlesztési Terv (NFT) része, és a 

Struk tu rá lis Alapokból, azon belül is az EMO-

GA Orientációs Részlegébôl támogat ha tó. 

Az elôzôkben ismertetett „mezôgazda-

sá gi területek erdôsítése” jogcímhez viszo-

nyít va a legnagyobb különbség abban 

mutat ko zik, hogy ebben az esetben nem 

jár az erdô te le pí tô nek a legfeljebb húsz 

éven át adha tó kompenzáció, mivel elôzô-

leg nem volt olyan bevétele, amely erre ala-

pot adna.

A többi erdészeti támogatásra – az erdô-

tü zek, illetve a természeti katasztró fák mege-

lô zé se és az abból fakadó kár hely re ál lí tá sa 

kivételével – csak a magán-erdôgazdálkodók 

és azok társulásai jogosultak (valamint az 

erdô tulajdonnal bíró önkormányzatok, de 

az önkor mányzati tulajdonban lévô erdôk 

ará nya Magyarországon csupán 0,7 száza-

lék), a korábban ismertetett 1257/99 EK 

ren de let 30. cikke alapján közösségi társ fi-

nan szí ro zás formájában. 

A jelenlegi erdészeti támogatások fenn ma-

rad nak, ám tudni kell, hogy csak a magántu-

laj donban álló erdôterületek jogosultak 

közös ségi társfinanszírozásra. Tekintettel 

arra, hogy az erdészeti támogatások nem 

sér tik a piaci versenyt, a csatlakozás után is 

fenn tart ha tók, akár tisztán nemzeti forrás-

ból is, de ezeket elôre be kell jelenteni a 

Bizott ság nak, azaz „notifikáltatni” kell. Nem 

kell tehát attól félni, hogy a sokak számára 

ked ves erdei vasutak – amelyek legnagyobb 

része állami tulajdonban van – nem kapnak 

majd támogatást.

Fontos kiemelni, hogy a közösségi gyakor-

lat szerint támogatják az úgynevezett csalá-

di méretû fafeldolgozást: ennek keretében 

nem a nagy fûrészüzemek, hanem a vidékfej-

lesz té si koncepcióba beilleszthetô kisvállal ko-

zá sok kaphatnak támogatást.

Hasonlóan támogatásban részesülhetnek 

az olyan kezdeményezések is, amikor a mezô-

gaz da sá gi és a fafeldolgozási maradékot, 

vagy a gyengébb minôségû faanyagot úgyne-

vezett kisközösségi fûtômûben hasznosítják, 
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és ez zel fûtik a község hivatalait, óvodáját, 

isko láját stb. A korszerû fûtôberendezések-

ben környezetbarát módon égethetô el a 

faanyag. A folyamat során csak annyi szén-

di oxid kerül vissza a légkörbe, amennyit az 

elô zô években az erdô megkötött, így ez a 

mód szer nem járul hozzá a klímaváltozás 

foko zó dá sá hoz.

Az Európai Unió 2010-ig a kétszeresé-

re kívánja emelni a megújítható energia és 

nyers anyag felhasználását, és ebben a fának 

is fon tos szerepe van. Ehhez kapcsolódik 

egy másik, nem erdészeti támogatási lehe-

tô ség: ez a fû fé lék bôl, illetve fás szárú növé-

nyek bôl álló, energiatermelést szolgáló ültet-

vé nyek re adható.

A természeti értékek védelmével kap cso-

lat ban nap jaink ban egyre többet lehet halla-

ni a Natu ra 2000 hálózatról. A termé sze ti 

érté ke ket meg ôrizni hivatott terüle te ken a 

gaz dál ko dás bizonyos korlátozással jár a 

gaz dál ko dó „sérelmére”, az európai sza bá lyo-

zás ala kí tá sa során ezen igyekeznek eny hí te-

ni. A ren de let 30. cikke alapján mód nyílik 

arra, hogy a korlátozás elszenvedôi kár pót-

lás ban részesüljenek.

2. ábra. Magyarország megyéi erdôterületeik tûzveszélyességi besorolása alapján

Készítette: Állami Erdészeti Szolgálat Térképészeti Osztálya, Budapest, 2002.

  Kismértékben tûzveszélyes terület

  Közepesen tûzveszélyes terület
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4.  Az erdôk tûz elleni védelme

Magyarországon az erdôrôl és az erdô védel-

mé rôl kiadott 1996 évi LIV. törvény és a vég-

re haj tá sá ról szóló 29/1997. FM rende let, 

vala mint a jogharmonizációs munka ré sze-

ként a Belügyminisztérium és a Földmû ve lés-

ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium együtt-

mû kö désében kidolgozott, a 7/2001. (IV. 

27.) BM rendelettel módosított 12/1997. (II. 

26.) BM rendelet az erdôk tûz elleni védelmé-

rôl szabályozza az erdei tüzekkel kapcsola-

tos kérdéseket.

Jogharmonizációs szempontból Magyar or-

szág eleget tett kötelezettségeinek, most a 

gyakorlati megvalósításon van a sor. Ennek 

részeként megtörtént a hazai erdôterüle tek 

tûzveszélyeztetettség szempontjából való 

besorolása, ezt majd – a közösségi sza bá-

lyo zás nak megfelelôen – a vidékfejlesztési 

terv részeként kell beterjeszteni az Európai 

Uniónak. Ugyancsak a vidékfejlesztési prog-

ra mok közé épülnek be az erdôk tüzek elle-

ni védelmét szolgáló programok: közösségi 

társ finanszírozásra a közepes és a magas 

veszé lyez tetettségû területeken van mód. 

(2. ábra.)

A már említett erdészeti információs fej-

lesz tés része az erdôtüzek információs rend-

sze rén ek hazai kiépítése, amely az informá-

ció szol gál ta tá son kívül a támogatások 

elé ré sé hez is szükséges.

5.  Az erdôk légszennyezés 
elleni védelme

E területre vonatkozóan lényegi jogharmo-

nizációs kötelezettségünk nincs, a rendelet-

ben foglalt tevékenységet az Állami Erdésze-

ti Szolgálat európai színvonalon végzi, már 

több mint egy évtizede. Tekintettel arra, 

hogy a rendeletet többször módosították, 

illetve most is változás alatt van, a Forest 

Focus rendelet megjelenése után várható az 

erdôtörvény végrehajtási rendeletét érintô 

módosítás. 

6.  Erdészeti termékek feldol-
gozása és kereskedelme

Az eredeti, önálló közösségi rendeletet beépí-

tet ték a vidékfejlesztési rendeletbe, e terü-

le ten nincs szükség további harmoni zá ció ra, 

esetleges átmeneti idôszakra. A hazai erdé-

sze ti termékek elôtt a csatlakozás pilla na tá-

ban megnyílik a teljes európai piac, ahol a jó 

minô sé gû keményfa termékek sikerrel vehe-

tik fel a versenyt. Napjainkban is szállítunk 

az Európai Unióba például tölgy fahordót, 

illet ve akácból készült tartós termékeket. 

Magyar ország erôssége, hogy igen magas, 

85 százalékos a lombos fafajok aránya, 

ezen belül a keményfát adó fafajoké, ame-

lyek ugyan nehezen megmunkálhatók, de 

kere set tek.
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7.  Erdészeti szaporítóanyag

A hazai jogszabály harmonizáltnak tekint he-

tô, azonban a közösségi szabályozás válto-

zá sá val összhangban kisebb kiigazítások 

vár ha tók.

8.  Kéregben lévô
faanyag osztályozása

Az erdôtörvény végrehajtási rendeletét 

módo sí tot ták – 6/2002 (I. 15.) számon –, 

ezzel a jog szabály megfelel az uniós elvá rá-

sok nak. A közösségi szabályozás alkalmazá-

sa nem jelent különösebb problémát, mivel 

a fake res ke de lem teljesen liberalizált, és 

a szállít má nyo kat a vevô igényei alapján 

alakítják ki. Ez az osztályozás az Európai 

Unió által is elfo ga dott. 

9.  Állandó erdészeti tanács

Az erre vonatkozó rendelet csak tudomásul 

veendô, azonban a társulási szerzôdés alá írá-

sá tól kezdve a magyar részvétel is biztosí-

tott a tanácsban, a csatlakozásig megfigye-

lôi, véleményformálói szerepben, azután 

sza va za ti joggal rendelkezô tagországként.

Az Európai Unióban több, az erdészet-

tel fog lal ko zó munkacsoport, bizottság 

tevé keny ke dik. Ezekben lehetôség nyílik a 

ma gyar érde kek képviseletére, vagyis  nem 

csak szem lé lôi, hanem alakítói is leszünk az 

unió erdé sze ti politikáinak. 

Itt kell szólni egy érdekes témáról, a trópu-

si erdôk védelmérôl. Az uniós csatlakozással 

Magyarországhoz is közelebb kerül ez a kér-

dés: tagországként nagyobb lesz a felelôssé-

günk abban, hogy megôrizzük a Föld igen 

fontos természeti értékét, a trópusi erdôsé-

ge ket. Ezzel kapcsolatban várhatóan 2003 

végén születik meg az újabb közösségi állás-

foglalás, amelynek kialakításában már az új 

tagországok is részt vesznek.
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A tagsággal kapcsolatos felkészülés során 

több fela datot is meg kell oldani. Az erdésze-

ti in for matikai PHARE-projekt keretében az 

in for matikai háttér döntô részét kialakítjuk. 

Ez el sô sor ban az erdészeti igazgatás speciá-

lis szak mai programjait és informatikai terü-

le tét érin ti, de a szorosan vett csatlakozási 

fe la da tok informatikai hátteréhez is támoga-

tást ad.

A közösségi támogatásokhoz szigorú fel té-

te lek mellett lehet hozzájutni. A Struktu rá lis 

Ala pok ból származók fogadásához az érin tett 

szervezeteket akkreditálni, azaz „elis mer-

tet ni” kell. Az erdészeti támogatások dön tô 

hánya da az EMOGA Orientációs Rész le gé bôl 

kap hat társfinanszírozást, így az Álla mi Erdé-

sze ti Szolgálatot (ÁESZ) is akkre di tál ni kell, 

mint a közösségi támoga tá sok közremûködô 

szervezetét. Ez a folya mat most kezdôdik el, 

és várhatóan befeje zô dik a csatlakozásig. 

A mezôgazdasági területeken való erdô te le-

pítés az EMOGA Garancia Részlegébôl tá mo-

gat ha tó, betartva a szigorú eljárásren det. 

Az ugyancsak a Garancia Részleghez tar to zó 

Integrált Igazgatási és Ellenôrzési Rend szer 

kiépítése folyamatban van, ennek keretében 

kell kiala kítani a meg fele lô részlegeket, 

át szer vez ni az ÁESZ szer vezetét. Mindez azt 

jelenti, hogy a csat la ko zás után várhatóan 

tovább ra is az Állami Erdészeti Szolgálat tíz 

igaz ga tó sá gá nak egyike nyújt majd segítsé-

get a támogatá sok kal kapcsolatban.

A felkészüléshez hasznos lehet a még 

kidol gozás alatt álló Nemzeti Erdôstratégia 

és Erdôprogram. A 2002. szeptember 11-én 

tár sadalmi vitára bocsátott vitaanyag nagy 

része elérhetô az interneten. A rendszere-

sen megrendezett régiós tanácskozásokon 

is rend re szóba kerülnek az uniós csatlako-

zás sal összefüggô kérdések.

V.  Javaslatok a felkészülésre
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Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja

http://europa.eu.int/eur.lex/

Mezôgazdasági Fôigazgatóság

(DG Agriculture)

http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/

fore/index_en.htm

Környezetvédelmi Fôigazgatóság

(DG Environment)

http://europa.eu.int/comm/environment/

index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/environment/

nature/home.htm

Vállalkozási Fôigazgatóság (DG Enterprises)

http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/

index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/enterprise/forest_

based/index_en.html

Regionális Politikák Fôigazgatósága 

(DG Regional Policy)

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/

index_en.htm

Fejlesztési Fôigazgatóság (DG Development)

http://europa.eu.int/comm/development/

index_en.htm

EUROSTAT

(az Európai Unió statisztikai hivatala)

http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Hazai honlapok

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium 

http://www.fvm.hu

http://www.fvm.hu/euint/euint.html 

EU-Info Közhasznú Információs Szolgálat 

http://www.eu-info.hu

Nemzeti Erdôprogram Programiroda 

http://quercus.emk.nyme.hu/NFP_Hungary/

Országos Erdészeti Egyesület

1027 Budapest, Fô utca 68. 

Telefon: 201-6293 

Fax: 212-7518

Postacím: 1371 Budapest 5. Pf.: 433

E-mail: oee@mtesz.hu

Internet: www.oee.hu

Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség 

(FAGOSZ)

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13–15.

Telefon: 355-6539 

Fax: 202-6449 

VI.  További információforrások
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E-mail: info@fagosz.hu

Internet: www.fagosz.hu

Magán Erdôtulajdonosok és Gazdálkodók 

Országos Szövetsége (MEGOSZ)

1021 Budapest, Budakeszi út 91.

Telefon: 391-4290 

Fax: 391-4299

E-mail: megosz@mail.datanet.hu

Erdôgazda (a MAGOSZ lapja)

http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/

erdogazda/

Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) 

1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

Postacím: 1355 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: 374-3200

E-mail: aesz@aesz.hu

Internet: www.aesz.hu

Állami Erdészeti Szolgálat Térségfejlesztési 

és Zöldövezet Tervezô Iroda

8230 Balatonfüred, Erdész köz 2.

Telefon: 87/581-170

Fax: 87/343-025

E-mail: aesz_zti@.sednet.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Budapesti Igazgatósága

1355 Budapest, Pf.: 18.

Telefon: 374-3400

Fax: 374-3402

E-mail: aeszbpig@aeszbpig.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Egri Igazgatósága

3301 Eger, Klapka u. 1/B (Pf.:) 41

Telefon: 36/510-570

Fax: 36/510-597

E-mail: aeszeger@enternet.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Szombathelyi Igazgatósága

9701 Szombathely, Pf.: 24.

Telefon: 94/512-980; 94/512-990

Fax: 94/320-053

E-mail: aeszhig@elender.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Miskolci Igazgatósága

3510 Miskolc, Pf.: 579.

Telefon: 46/531-020; 46/531-030

Fax: 46/531-039

E-mail: aeszmg09@axelero.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Zalaegerszegi Igazgatóság

8901 Zalaegerszeg, Zrínyi út 36. Pf.: 60. 

Telefon: 92/549-670

Fax: 92/314-496

E-mail: aeszzeg@mail.matav.hu
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Állami Erdészeti Szolgálat

Kaposvári Igazgatóság

7401 Kaposvár, Pf.: 149.

Telefon: 82/529-200

Fax: 82/314-501

E-mail: aesz_kap@mail.matav.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Veszprémi Igazgatósága

8201 Veszprém, Pf.: 122

Telefon: 88/576-000

Fax: 88/576-002

E-mail: aeszvesz@sednet.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Pécsi Igazgatósága

7601 Pécs, Pf.: 274.

Telefon: 72/522-040

Fax: 72/522-041

E-mail: aeszpecs@mail.matav.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Debreceni Igazgatóság

4001 Debrecen, Pf.: 9.

Telefon: 52/521-020

Fax: 52/521-019

E-mail: aeszdebr@axelero.hu

Állami Erdészeti Szolgálat

Kecskeméti Igazgatósága

6001 Kecskemét, Pf.: 130.

Telefon: 76/501-700

Fax: 76/321-951

E-mail: keer@microsystem.hu

1 http://www.fvm.hu/erdeszet/erdeszet.html
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• A Bizottság 445/2002 EK rendelete 

az Euró  pai Mezôgazdasági Orientációs és 

Garan  cia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidék-

fej  lesz  tési támogatásról szóló 1257/1999 

EK taná csi rendelet alkalmazására vonatko-

zó rész letes szabályok megállapításáról.

• Az Európai Parlament állásfoglalása a 

Bizott ság nak az EU erdôre alapozott és 

ahhoz kap csolódó iparágai versenyképessé-

gé nek helyzetérôl szóló közleményérôl (COM 

(1999) 457-C5-306/2000/2159 (COS)). 

• Erdôk és a fejlôdés: az EK megközelítése 

(COM (1999) 554 végleges). 

• A Tanács 1998. december 15-i állásfog la-

lá sa az Európai Unió erdészeti stratégiájáról 

(1999/C 56/01). 

• A Bizottság COM (1999) 457 zá ró köz-

le mé nye a Tanács, az Európai Parlament, a 

Gaz da sá gi és Szociális Bizottság és a Régi ók 

Bi zott sá ga részére az EU erdôre ala po zott 

és ahhoz kap cso lódó iparágai ver seny ké pes-

sé gé nek hely ze térôl.

• A Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-

nye az Európai Unió erdészeti stratégiájáról 

(2000/C 51/23). 

• A Régiók Bizottságának véleménye a 

Bizott ság nak az Európai Unió erdészeti stra-

té giá já ról a Tanács, az Európai Parlament, a 

Gaz da sá gi és Szociális Bizottság, valamint a 

Régi ók Bizottsága részére kiadott közlemé-

nyé rôl (2000/C 57/16). 

• A Tanács 1257/1999 EK rendelete az 

Euró pai Mezôgazdasági Orientációs és Garan-

cia Alap ból (EMOGA) nyújtandó vidékfej lesz té-

si támogatásról, valamint bizonyos ren de le tek 

módo sításáról és hatályon kívül he lye zé sé rôl.

• A Bizottság 1750/1999 EK rendelete a 

vidék fejlesztési célra az Európai Mezôgazda-

sá gi Orientációs és Garancia Alapból (EMO-

GA) nyújtott támogatásról szóló 1257/1999 

EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatko-

zó rész letes szabályokról. 

• A Tanács 2158/92 EGK rendelete a 

Közös ség erdeinek tûzvédelmérôl, egységes 

szer ke zet ben a 308/97-es rendelettel. 

• A Bizottság 804/94 EK rendelete a 2158/

92 EGK tanácsi rendeletnek az erdô tûz infor-

má ciós rendszerekre törté nô alkal ma zá sá-

nak bizonyos részletes sza bá lyai ról. 

• A Bizottság 1727/99 EK rendelete a 

Kö zös ség erdôinek tûz elleni védelmérôl szó-

ló 2158/92 EGK tanácsi rendelet alkal ma zá-

sá hoz egyes részletes szabályok megállapítá-

sá ról. 

Melléklet

Az erdészeti honlapon1 olvasható 
legfonto sabb közösségi joganyagok
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• A Tanács 1615/89 EGK rendelete az Euró-

pai Erdészeti Információs és Kommuni ká ci-

ós Rendszer (EFICS) létrehozásáról

• A Tanács 1100/98 EK rendelete az Euró-

pai Erdészeti Információs és Kommuni ká ci-

ós Rend szer (EFICS) létrehozásáról szóló 

1615/89 EGK rendelet módosításáról. 

• A Bizottság 1999. június 23-i hatá ro-

za ta, amely az 1999–2002 idôszakra elfo-

gad ja az Euró pai Erdészeti Információs és 

Kom mu ni ká  ciós rendszert létrehozó munka-

programot.

• A Tanács 400/94 EK rendelete az Európai 

Erdé szeti Információs és Kommuni ká ciós 

Rend szer (EFICS) létrehozásáról szó ló 

1615/89 EGK tanácsi rendelet kiegészítésé-

rôl. 

• A Tanács 3528/86 EGK rendelete a Közös-

ség erdôinek légköri szennyezéssel szem be ni 

védelmérôl. 

• A Bizottság 2278/1999 EK rendelete a 

Közös ségben található erdôk légköri szennye-

zés elleni védelmérôl szóló 3528/86 EGK 

ta ná csi ren delet alkalmazására vonat ko zó 

egyes rész le tes szabályok megállapítá sá ról. 

• A Tanács 2157/92 EGK rendelete a Közös-

ség erdôinek légköri szennyezéssel szembe-

ni védelmérôl szóló 3528/86 EGK rendelet 

mó do sí tá sá ról. 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2494/

2000 EK rendelete a trópusi erdôk és egyéb, 

fejlôdô országokban lévô erdôk megôrzését 

és fenntartható kezelését elôsegítô intézke-

dé sekrôl.



A „Mezôgazdaság”
témakörben eddig megjelent 

Európai Füzetek:

Dr. Bene László – Dr. Németh Lajos
Csatlakozás az Európai Unió

zöldség-gyümölcs ágazatához

•

Ertseyné Dr. Peregi Katalin – Dr. Bach István
A vetômag és szaporítóanyag

termesztésének és használatának feltételei

•

Somogyi Zoltán
A csatlakozási tárgyalások agrárfejezete

•

Kalmár Károly – Szabó Lajos
Az uniós csatlakozás és a növényegészségügy

•

Dr. Mikulás Ildikó – Dr. Bene László
Szôlô és bor az Európai Unióban

•

Dr. Tar Ferenc
A hátrányos helyzetû és

környezetileg korlátozott térségek



Szedlák Tamás

fôtanácsos, EU-szakértô

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium Erdészeti Hivatala

A magyar erdôgazdálkodásnak nagy és kiváló hagyományai vannak. Kitûnô 

szak embereink minden idôben gondoskodtak arról, hogy hazánk ne legyen 

fában szegény ország. Jellemzô, hogy a második világháború óta eltelt 

idô ben fél millió hektárral gyarapodtak erdeink. S hogy milyen színvonalú 

a magyar erdôgazdálkodás, azt mutatja, hogy 1987 óta megfelelünk a lég-

szennye zés elleni védelem európai követelményeinek erdeinket illetôen. Az 

1990 óta tartott, különbözô európai erdôügyi konferenciákon született 12 

hatá ro za tot  – amely lényegében az Európai Unió erdészeti stratégiáját tes-

te sí ti meg – az 1996-os magyar erdôtörvénybe beépítették. Ez azt jelen ti, 

hogy Magyarország tulajdonképpen már hosszabb ideje készen áll a csat la-

ko zás ra. Annál is inkább, mivel az uniónak nincs olyan összefüggô erdészeti 

politikája, amilyen például az agrárpolitika. Ez persze nem jelenti azt, hogy 

a Közösség nem figyel minden olyan jelenséget, amely átlép a határokon. 

Márpedig az erdôk nem nagyon ismerik az államhatár fogalmát.

Dr. Varga László

vezetô tanácsos

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztérium Erdészeti Hivatala


