
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 szól, sorszámmal és vonalkóddal van ellátva, az Egye-
sület titkársága évente érvényesíti. A 2017-re szóló érvényesítõ matri-
cákat azok a tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik
eleget tettek az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüknek. 

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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Telepítésre ösztönöz az 
erdõtörvény módosítása

Ülésezett az Országgyûlés Mezõgazdasá-
gi Bizottságának Erdészeti Albizottsága

A megváltozott jogi és gazdasági kör-
nyezet indokolja a 2009-es erdõtör-
vény módosítását, amely telepítésre
ösztönzi a tulajdonosokat – közölte az
Országgyûlés Mezõgazdasági Bizott-
ság Erdészeti Albizottságának ülésén
az albizottság elnöke. Gyõrffy Balázs
kiemelte: a többhónapos társadalmi
vita eredményeként szakmailag meg-
alapozott módosító javaslat kerül a
honatyák elé. A mostani stratégia
alapján Magyarország erdõsültségét 27
százalékra kívánják emelni (a mostani
erdõsültség valamivel 20 százalék fe-
lett van az országban). A jelenlegi te-
lepítési ütem azonban ezt a szándékot
nem támasztja alá. Ezért a módosítás a
gazdasági érdekeket is szem elõtt tart-
va kívánja ösztönözni a tulajdonoso-
kat, mindenekelõtt a magán-erdõgaz-
dálkodókat a telepítésre. Bitay Márton
Örs, a Földmûvelésügyi Minisztérium
állami földekért felelõs államtitkára a
parlament elõtt lévõ jogszabályjavaslat
ismertetésekor kitért rá: a módosítás-
sal nem kívánták újraírni a magyar er-
dõgazdálkodás szabályrendszerét.
Csak olyan változásokra tettek javasla-
tot, amelyeket a változó körülmények
miatt – gyakorlati tapasztalatok alap-
ján – a régebbi szabályozásokban új-

ragondolandónak ítéltek a szakembe-
rek. A gazdasági érdekeket szolgáló
erdõknél – például az energiacélú ül-
tetvények esetében – a gazdasági
szempontok kerültek elõtérbe. Azok-
nál az erdõknél viszont, ahol a termé-
szeti állapot megõrzése a fontos – pél-
dául a magyarországi õshonos fafajok
egészségi állapotának megõrzése, az
erdõ szerkezetének a megóvása a cél
–, az elsõdleges szempont a természet
védelme maradt.

Forrás: MTI, hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/te-

lepites_osztonoz_erdotorveny_modositas



Kormányhatározat született az
elsõ Nemzeti Tájstratégia 

elfogadásáról

Kulturális, ökológiai, környezeti, szociá-
lis, gazdasági közérdek tájaink védelme

A Kormány 1128/2017. (III. 20.)
Korm. határozatával elfogadta hazánk
elsõ – 2017–2026 idõszakra vonatkozó
– Nemzeti Tájstratégiáját. A természeti
és kulturális örökségnek alapvetõ ele-
me a táj, amely elõsegíti a helyi kultu-
rális fejlõdést, továbbá hozzájárul az
emberek jóllétéhez, valamint jelentõs
szerepet játszik a nemzeti és helyi
identitás kialakulásában és megerõsí-
tésében. A Nemzeti Tájstratégia az Eu-
rópa Tanács Európai Táj Egyezmé-
nyének szellemiségét idézi, ennek

megfelelõen a védelem-kezelés-tervezés
hármas eszközrendszerét alkalmazva
határozza meg a célokat és feladato-
kat. A Nemzeti Tájstratégia megalkotása
és végrehajtása során kiemelt szándék
és cél, hogy a táj védelme, kezelése,
tervezése társadalmilag elfogadott
közügy legyen.

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

mai/kormanyhatarozat_nemzeti_tajstrategia



Fejlesztési terv jelent meg a
mezõgépgyártásra

Az erdészeti gépesítés is a kiemelt célok
között van

Kutatóközpont létrehozásával, informa-
tikai fejlesztésekkel, valamint a megfele-
lõ képzés, forgalmazási irányok kialakí-
tásával fejleszti a kormány a hazai me-
zõgépgyártást, a részletekrõl szóló hatá-
rozat megjelent a Magyar Közlönyben.
Fontos része a stratégiának egy olyan
pályázati rendszer kidolgozása, amely
elõtérbe helyezi a hazai gyártmányú
géprendszereket, mindezt úgy, hogy
versenyképesebbek legyenek a hazai
gazdálkodók számára az egyéb rend-
szerekkel szemben. Kiemelten a talaj-
mûvelésben, a labortechnikai eszközök-
nél, a vetés, a gyümölcstermesztés, az
állattartás, valamint az erdészet terüle-
tén használatos gépfejlesztésekre és
gyártmányokra vonatkozóan.

Forrás: Magyar Idõk
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/fejlesztesi_terv_me-

zogepgyartas


