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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 vadász-
házi 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
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítet-
ték az adott évre 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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Partnereink:

Bemutatkozik a Földmérõ és
földrendezõ mérnök képzés

Régi-új szakkal erõsít a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Erdõmérnöki Kara

A tervek szerint a képzés a 2016-os õszi
félévben indul államilag finanszírozott
helyekkel. Voltaképpen nem beszélhe-
tünk a szó szoros értelmében vett „új”
képzésrõl, hiszen földmérõket már az öt-
venes években is képeztünk az egyete-
men – mondta dr. Facskó Ferenc, az Er-
dõmérnöki Kar Dékáni Hivatalának veze-
tõje.  Késõbb a szakot Budapestre telepí-
tették, majd Székesfehérváron is elindult
a fõiskolai kar. A fehérvári kar leválása
után elérkezettnek láttuk az idõt, hogy
megújulva visszakerüljön a képzés az
anyaintézményhez.

Forrás: NYME EMK
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/foldmero_foldrendezo_bemutato



Vadászati Világkiállítás 2021
Megkezdõdött az elõkészítés

Az érintett szervezetek január 29-én
egyeztettek az Országházban a 2021-re
tervezett nagyszabású eseményrõl. Dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az
Országos Magyar Vadászati Védegylet el-
nöke és Lázár János miniszterelnökséget
vezetõ miniszter meghívására több mint
30 szervezet és intézmény csaknem 40
képviselõje vett részt a tanácskozáson. Az
egyeztetés az elsõ lépés az 1971-es Vadá-

szati Világkiállítás 50. évfordulóján ismét
Budapesten megrendezni tervezett világ-
esemény intézményesítéséhez – emelte
ki dr. Semjén Zsolt. A tanácskozáson kép-
viselt szervezetektõl azt kérte: legkésõbb
a nyár végéig írásos anyagban foglalják
össze, mik az elképzeléseik a szakterüle-
tek bemutatásáról, szerepeltetésérõl az öt
és fél év múlva esedékes rendezvényen.
Az anyagot a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um Erdészeti és Vadgazdálkodási Fõosz-
tályának lehet megküldeni, amely a Mi-
niszterelnökséggel közösen foglalja egy-
séges anyagba az év végéig. Ezen temati-
kus összefoglaló alapján foghat hozzá a
szervezésnek, megvalósításnak egy kon-
szenzussal kiválasztott kormány- vagy
miniszteri biztos. A tanácskozáson az
OEE-t Zambó Péter elnök képviselte.

Forrás: OMVK
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/va-

daszati_vilagkiallitas_2012_elokeszites



Átalakul a NAIK, az MVH és a
NÉBIH

70-nél több állami intézmény szûnhet
meg

Több mint hetven állami, országos háttér-
intézmény, költségvetési szerv átszerve-
zését, illetve megszüntetését tervezi a
kormány – közölte a Miniszterelnökséget
vezetõ miniszter Budapesten sajtótájé-
koztatón. Lázár János közölte, 72-73 in-
tézmény, költségvetési szerv van „a kor-

mány célkeresztjében”, ezeknek felmerül
a megszüntetésük akár jogutóddal, akár
jogutód nélkül.

Az irányító minisztérium lesz a jogutód
júliustól többek között az Országos Víz-
ügyi Fõigazgatóság, az Agrárgazdasági
Kutató Intézet, a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ, a Növényi Diverzi-
tás Központ, a Földmérési és Távérzéke-
lési Intézet, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal és az Országos Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelü-
gyelõség, valamint az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat esetében is. 2017. január
1-tõl pedig jogutóddal szûnne meg a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/at-

alakul_naik_nebih_mvh



Egyszerûsödhet az erdõtörvény
Könnyebb lehet az ügyintézés a szak-
igazgatás és a gazdálkodók számára is
Kevesebb adminisztráció, egyszerûbb
ügyintézés. Ez a fõ célja az erdõtörvény
tervezett módosításának, amely akár már
ebben a félévben a parlament elé kerül-
het. A módosítás várhatóan egyszerûbbé
teszi a magánerdõ birtokok mûködését is.
Magyarország termõterületének negyede
erdõ, ennek 43 százaléka van magántulaj-
donban, ez körülbelül egymillió hektár-
nyi erdõt jelent. A magántulajdonban lé-
võ erdõk különösen nagy gondot okoz-
nak az erdészeti igazgatások számára.

Forrás: hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/ agaza-

ti-szakmai/egyszerusod-

het_erdotorveny



Keressen minket a FeHoVa kiállítás  
„A” pavilon 305/B. standján!

ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
További termékek: stihlnemzedekek.hu 
Részletek, tartozékok: stihl.hu

A nagy fogás 
Minden profi felhasználó, aki az erdőgazdálkodásban dolgozik, jól tudja, hogy a STIHL motorfűrészek szélsőséges körülmények között  
is megbízhatóak. Időjárástól függetlenül maximális teljesítménnyel dolgoznak. Akár a jég hátán is megélnek, de természetesen  
az erdőben érzik igazán otthon magukat.

Nyugodtan bízza magát a STIHL egyedülálló M-TRONIC rendszerére, amely valamennyi üzemállapotban szabályozza a gyújtási  
időt és az üzemanyag adagolást, a hőmérséklettől és más paraméterektől függően. A STIHL motorfűrészek ennek köszönhetően 
folyamatosan optimális motorteljesítményt, megfelelő fordulatszámot és nagyon jó gyorsulási  
jellemzőket biztosítanak. Nem hiányozhatnak egyetlen erdészházból sem.

2016. február 18-21.

FeHoVa
23. Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállítás

STIHL MS 441 C-M motorfűrész
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