
Megalakult az Erdõ- és Vadgaz-
dálkodási Országos Kamarai

Osztály

Alakuló ülés és vezetõség választás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Er-
dõ- és Vadgazdálkodási országos ka-
marai osztály 2013. október 30-án meg-
tartotta alakuló ülését Budapesten. Az
országos kamarai osztály jelenlevõ 26
fõ képviselõje egyöntetû szavazatával
10 fõt kooptált az országos kamarai osz-
tályba.

Forrás: NAK
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-
mai/nak_erdo_vadgazdalkodasiosztaly



A hivatásos vadászokat, erdé-
szeket rendészeti hatáskörrel

ruházzák fel

Könnyebedhet az illegális fakitermelés
elleni küzdelem

Könnyebbséget hoz majd a fatolvajok
elleni küzdelemben, hogy a hivatásos
vadászokat, erdészeket rendészeti ha-
táskörrel ruházzák fel – mondta a
Kossuth Rádióban Lomniczi Gergely,
az Országos Erdészeti Egyesület fõtit-
kára.

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

desz_vadasz_rendeszet_jogkor



A vadászatra és erdõkre vonat-
kozó szabályok folyamatos kor-

rekciót követelnek

Az elmúlt három és fél évben jogsza-
bályok sorát hozták meg

Vadászattal és az erdõkkel kapcsolatos
szabályozás folyamatos korrekciót kö-
vetel, és ez a munka csak akkor lehet
hasznos, ha az ágazat minden szereplõ-
jével, vadászokkal és erdészekkel állan-
dó lesz a párbeszéd a jövõben is –
mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter.

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

mai/vadaszat_erdeszet_ jog-
szabaly_korrekcio_

folyamatos

AKTUALITÁSOK / HONLAPTÜKÖR – OEE.HU

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 vadászhá-
zi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti La-
pok 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 2012-ben kiosztott kártyák érvényessége 2013.
február 28-ig tartott. A 2013-ra szóló érvényesítõ matricákat azon tagok kap-
ják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott évre vonat-
kozó 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.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!

Lapzárta után érkezett a fontos szak-
mai és, mint a kiderült jelentõs egye-
sületi vonatkozással is rendelkezõ hí-
ranyag, mely a 2009. évi erdõtörvény
értelmében, 2010. január 26-án meg-
alakult és 2013. június 28-tól kor-
mányhatározatban újraszabályozott
szervezet, most megválasztott új veze-
tõjérõl tudósít.  

Ennek értelmében, Zambó Pétert, az
Országos Erdészeti Egyesület elnö-
két, a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigaz-
gatóját választotta új elnökének az
Országos Erdõ Tanács. Az új elnök
mandátuma a 2013. november 6-i vá-

lasztástól számítva három évre szól.
Emlékezetes, hogy az Országos Erdõ
Tanács idén nyáron minisztériumi ta-
nácsadó szervezetbõl közvetlenül a

Kormány erdészeti kérdésekben ille-
tékes tanácsadó, véleményezõ testü-
letévé lépett elõ a 1378./2013. (VI.
27.) Korm. határozat alapján. A Ta-
nács újjáalakulására és új elnök vá-
lasztására a fenti változás miatt volt
szükség. A Tanács 16 tagja között he-
lyet kapnak az erdõkkel foglalkozó
kormányzati szervek, az erdõtulajdo-
nosok, erdõgazdálkodók szakmai ér-
dekképviseleti szervei, az erdõkkel
foglalkozó tudományos intézetek és
civil szervezetek képviselõi.

Lomniczi Gergely,
Nagy László/OEE

Kép: Greguss László Géza

Partnereink:

Zambó Péter az Országos Erdõ Tanács új elnöke
Az OEE elnöke vezeti a kormány közvetlen tanácsadó testületét


