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Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadászházi
szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a www.oee.hu
oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden egye-
sületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél szélesebb körû
elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület tit-
kársága évente érvényesíti. A 2014-re szóló érvényesítõ matricákat azon ta-
gok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott év-
re vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüket. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.
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Közel 10 500 hektár erdõterület
volt érintett Lymantria 

rágáskárral

Az Országos Erdõkár Nyilvántartási
Rendszer adatai

Az Országos Erdõkár Nyilvántartási
Rendszerbe érkezett I. és II. negyedé-
ves bejelentõk alapján 2013 elsõ felé-
ben Lymantria rágáskárral közel 10
500 hektár volt érintett, és közel 1700
hektáron vált szükségessé a védeke-
zés. Országos szinten a 2012-es ada-
tokhoz képest a rágáskárral érintett te-
rület közel 50 %-kal növekedett, míg a
petecsomóval fertõzött terület mintegy
25 %-kal csökkent.
Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-
mai/gyapjaslepke_2013



Uniós forrásokból valósulhatnak
meg a Nemzeti Erdészeti 

Stratégia céljai

Kiemelt erdészet stratégiai célok vidék-
fejlesztési támogatásokból

A Nemzeti Erdészeti Stratégiában
megfogalmazott célokhoz szükséges
fejlesztések mintegy 90 százalékát az
uniós vidékfejlesztési forrásokból le-
het finanszírozni – közölte a Vidékfej-
lesztési Minisztérium (VM) az MTI

megkeresésére. Ahhoz, hogy a 2014-
2020 közötti uniós források – de ki-
emelten az Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap által nyújtott esz-
közök – hatékony szerepet tölthesse-
nek be az erdõgazdálkodás fejleszté-
sében, az összes uniós forráslehetõsé-
get fel kell mérni és az azokban rejlõ
lehetõségeket össze kell hangolni –
szögezi le a VM.

Forrás: MTI, kormany.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/unios_forras_nemzeti_erdeszeti_strategia



Január 1-jével létrejött a 
Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ

13 kutatóintézet összevonásával és 4
intézet gazdasági társulásával indul a

központ

2014. január 1-jével megkezdi mûkö-
dését a Nemzeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ (NAIK). A gödöllõi
székhellyel megalapított központ ti-
zenhárom agrár- és élelmiszergazda-
sághoz kapcsolódó kutatóintézet
összevonásával, mûködésének össze-
hangolásával jön létre és további négy
kutatóintézet gazdasági társaságként
csatlakozik hozzá. Az új intézmény ré-
vén egy olyan integrált agrárkutató
hálózat jött létre, amely magas színvo-
nalon képes a magyar agrárgazdaság

versenyképességének növelését és a
fenntartható fejlõdését elõsegítõ gya-
korlatorientált kutatási-fejlesztési és
innovációs programok kidolgozására
és végrehajtására.

Forrás: VM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/naik_letrejon



120 milliárd forint jut majd a
következõ uniós ciklusban az
erdõgazdálkodás fejlesztésére

Uniós forrásból növelné az erdõk
nagyságát a kormány a következõ

években

Uniós forrásból növelné az erdõk
nagyságát a kormány a következõ
években. Az erdõgazdálkodás fejlesz-
tésére, erdõterületek növelésére és az
erdõkben keletkezett károk helyreál-
lítására 120 milliárd forint jut majd a
következõ uniós ciklusban. Az elkép-
zeléseket Brüsszel is támogatja. Egy
hektár erdõ telepítése mintegy 500-
600 ezer forintba kerül, amit eddig is
fõképp uniós támogatásokból fedez-
tek az erdészetek. Magyarországon
közel kétmillió hektár erdõ van, ami
az ország területének mintegy húsz
százaléka. A kormány által létrehozott
Nemzeti Erdészeti Stratégia az unióval
összhangban ezt szeretné tovább nö-
velni.

Forrás: HIR TV, MNO
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/uni-

os_forras_erdogazdalkodas_120milliard
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