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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 aktu-
álisan 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 szélesebb körû elfogadottságát a rendsze-
res kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület titkársága
évente érvényesíti. A 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013. február 28-ig
tart. A 2013-ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kapják meg a helyi csopor-
tokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezett-
ségüket. 

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:

Számos ágazati jogszabály 
módosult!

VM rendelettel módosult rendeletek –

áttekintés

Április hónapban számos erdészeti ága-
zatot érintõ minisztériumi rendeleti
szinten szabályozott jogszabály kisebb-
nagyobb mértékben módosult. Errõl
adunk rövid áttekintést a NÉBIH Erdé-
szeti Igazgatóság segítségével. Felhív-
juk a figyelmet, hogy hivatalos közzété-
telek és a teljes vonatkozó jogszabályi
módosítások a hivatkozott Magyar Köz-
löny számokban érhetõek el!

További részletek: 
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/agazat_jogszabaly_modosulas
Forrás:NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

Egyhangúlag támogatta 
a Mezõgazdasági Bizottság 
az erdõtörvény módosítást
Megengedõ módon szabályoznák 
a lovasok mozgását az erdõkben

Az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizott-
sága egyhangúlag támogatta az erdõk-
rõl, az erdõk védelmérõl és az erdõgaz-
dálkodásról szóló törvény módosítását
hétfõn, amely így a jövõben megenge-
dõ módon szabályozná a lovasok moz-
gását az erdõkben. A Horváth László
(Fidesz) és Potápi Árpád János (Fidesz)
által benyújtott képviselõi önálló indít-
vány szerint a lovasok megkülönbözte-
tése az erdei utakat használó gyalogos

turistáktól indokolatlan, annak sem
elvi, sem gyakorlati alapja nincs.

További részletek: 
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/erdotorveny_lovasok
Forrás:MTI

Eredményes évet zártak tavaly
az állami erdõgazdaságok

82 milliárd összesített árbevétel, 3,9
milliárd eredmény

Több mint 80 milliárd forint nettó árbe-
vételt ért el 2012-ben a 22 állami tulaj-
donú erdõgazdaság - közölte az erdé-
szeti társaságokat irányító Magyar Fej-
lesztési Bank (MFB) Zrt. elnök-vezéri-
gazgatója hétfõn a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Nyírbátorban. Baranyay
László a Nyírerdõ Nyírségi Erdészeti Zrt.
nyírbátori erdészetének épületavatóján
elmondta: eredményes évet zártak ta-
valy az erdõgazdaságok, amelyek 2012-
ben összesen 3 milliárd forintot megha-
ladó nyereséget könyvelhettek el.

További részletek: 
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/al-

lami_erdogazdasag_mfb
Forrás:MTI

Fél évszázadot ünnepeltek 
az erdészek Somogyzsitfa-

Szõcsénypusztán 
Jubileumi évfordulós megemlékezés

volt a Széchenyi Zsigmond Szakközép
és Szakiskolában

Iskolák delegációival, meghívott külföl-
di vendégekkel, az erdõgazdaságokkal,
minisztériumok képviselõivel együtt
ünnepelt az erdész szakma a Somogy-
zsitfa-szõcsénypusztai Széchenyi Zsig-
mond Szakközép és Szakiskola alapítá-
sának 50. évfordulóján.

További részletek: 

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/szo-

csenypuszta_unnepseg_50

Forrás:sonline.hu 

27. Erdész Európa-bajnokság
Bernatsky Brigitta lett a legeredménye-
sebb nõi versenyzõ és a második helyet
szerezte meg összetettben a magyar er-

dész csapat

Idén is Brno-ban rendezték meg immár
27. alkalommal az erdõmérnök hallga-
tók Erdész Európa-bajnokságát. A tava-
lyi eredmények után ismételten nagy
lelkesedéssel készültünk a megrende-
zett versenyre. Az idei elvárásaink a ta-
valyihoz hasonlók voltak, de számítot-
tunk arra, hogy a dolgokban lehet egy
kis csavar is. A megmérettetésre hétfõn
délutánig be kellett jelentkezni, mivel
este tartották a nyitó ceremóniát. 11 or-
szág 12 csapata állt készen a másnapi
versenyszámok teljesítésére.

További részletek:

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

mai/erdesz_europabajnoksag_brno_27

Forrás:NYME EMK




