
Sikeresen mûködött elsõ évében
az ERTI kámoni ökoturisztikai

központja
Idén tematikus évvel készülnek

Fennállásának elsõ teljes évében sikere-
sen mûködött az Ökoturisztikai Központ
a Kámoni Arborétumban. A létesítmény
2011. december 29-én nyílt meg hivata-
losan a látogatók elõtt. Szendi Zsuzsa
ökoturisztikai vezetõ elmondta, majd-
nem 16 ezren voltak kíváncsiak tavaly a
megújult kertre, a központ által szerve-
zett rendezvényekre, kiállításokra.

Forrás: vaol.hu/Ambrózai Zsuzsanna
További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ka-
mon_sikeres_ev



Megkezdõdött az EMVA támo-
gatások kérelmezési idõszaka 
Erdészeti gépbeszerzés és útfejlesztés –

csak elektronikusan!
2013. február 1-jén nyílt meg az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) társfinanszírozásában megva-
lósuló egyes beruházási jellegû támoga-
tások kifizetése iránti kérelmek benyúj-
tásának újabb idõszaka.

Forrás: MVH Sajtóközlemény
További részletek az Egyesület honlapján

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



A „Levegõ évének” nyilvánította
az unió 2013-at

Fókuszban a levegõminõség javítása
Az Európai Unió a levegõ évének nyilvá-
nította 2013-at, így Magyarországon is fo-
kozott figyelem irányul a levegõ minõsé-
gének megóvására, javítására – hangoz-
tatta Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter egy Budapesti sajtótájékoztatón.
Kifejtette: a levegõ tisztaságának fontos-

ságát az is mutatja, hogy Magyarországon
évente mintegy 16 ezer halálesetért fele-
lõs annak minõsége. A légszennyezés át-
lagosan mintegy 10 évvel rövidíti meg a
magyar emberek életét. Példaként ki-
emelte a kisméretû szállópor-koncentrá-
ció csökkentésének jelentõségét a leve-
gõben.

Forrás: MTI, kormany.hu
További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/erdekessegek-kite-
kinto/levego_eve



Lapozható pdf web-alkalmazás
a honlapon

Új formában érhetõ el az Erdészeti La-
pok aktuális tartalomajánlója

Az Országos Erdészeti Egyesület köz-
ponti honlapja új funkcióval gazdago-
dott a tagság, a felhasználók, látogatók
minél korszerûbb és igényesebb kiszol-
gálása, a gyors és hatékony információ-
elérés érdekében. Egy hónapos teszte-
lés után a nyitólapon a mindig aktuális
Erdészeti Lapok lapszám kis címlapké-
pére kattintva, ún. lapozható pdf alkal-
mazás érhetõ el.

Forrás: OEE
További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/la-
pozhato_pdf_tartalom

Kitüntették 
Prof. Dr. Kosztka Miklóst

A „Környezetvédelmi Mûszaki Felsõok-
tatásért” elismerés

2013. január 24-én a Magyar Mérnöki Ka-
mara dísztermében Dr. Rácz András he-
lyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium) Prof. Dr. Kosztka Miklós
nyugalmazott egyetemi tanár, a mezõ-
gazdasági (erdészeti) tudomány kandi-
dátusa számára a Magyar Mérnöki Kama-
ra Környezetvédelmi Tagozata kuratóriu-
ma „A Környezetvédelmi Mûszaki Felsõ-
oktatásért” kitüntetést adományozta.

Forrás: NYME EMK, 
Magyar Mérnöki Kamara

További részletek az Egyesület honlapján:
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-
mai/kosztka_kituntetes



Egyesületi részvétel a Mezõgaz-
dasági Könyvhónap megnyitóján
Február ismét a magyar agrár-szak-

könyv- és szaklapkiadás hónapja
Az idei február ismét a magyar agrár-
szakkönyv- és szaklapkiadás hónapja. A
Mezõgazdasági Könyvhónap rendez-
vénysorozatának elsõ állomása a febru-
ár 4-én, a Magyar Mezõgazdasági Mú-
zeumban tartott megnyitó ünnepség
volt, ahol a felkért elõadók az agár-szak-
könyv- és szaklapkiadás helyzetérõl és a
szakirodalom szerepérõl beszéltek.

Forrás: Magyar Mezõgazdaság
További részletek az Egyesület honlapján:

http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-
rek/mezogazdasagi_konyvhonap
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Megye fõ Megyei  jelöltek neve Jelölõ szervezet

Vas 3 Mesics Ferenc MEGOSZ
Bertha Zsoltné MEGOSZ
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
(Bugán József) OEE

Veszprém 5 Bodor Dezsõ Károly 
(Ihartû 2000 Kft.) MEGOSZ
Tóth Gábor MEGOSZ
Máté Zoltán MEGOSZ
Bakonyerdõ Zrt. (Varga László) OEE
HM VERGA Zrt. (Tengerdi Gyõzõ) OEE

Megye fõ Megyei  jelöltek neve Jelölõ szervezet

Zala 3 Nagy Attila Norbert (Nanorb Kft.) MEGOSZ
Csillag Vince MEGOSZ
Zalaerdõ Erdészeti Zrt. (Rosta Gyula) OEE

Az agrárkamarai választások 2013. február 1-21. között zaj-
lanak. A küldöttválasztó megyei részközgyûlések idõpontjai és
helyszínei az Agrárkamara honlapján érhetõek el. A MAGOSZ
listáján összesen 12 szervezet jelöltjei szerepelnek, köztük az
OEE és a MEGOSZ által támogatott erdész szakemberek.

MEGOSZ–OEE

Tartalmi helyreigazítás az Erdészeti Lapok januári számához 
Sajtóhiba német fordításból
Az Erdészeti Lapok 2013. évi elsõ számában új kezdeményezéssel és ezzel együtt
újonnan induló rovatokkal találkozhat az Olvasó. A hazai erdészek nemzetközi ága-
zati kitekintését és folyamatokra való rálátását elõsegítendõ, nemzetközi szakmai hí-
reket és szaksajtó-szemlét közöl a Lapok januári száma. Sajnálatosan azonban a lap-
szerkesztés ördöge sohasem alszik, így 4-5. oldalpáron megjelent „Közös erdészeti
célok Európában” címû cikkanyag, nyolcadik, utolsó elõtti bekezdésében hibásan
szerepel többször is az Egyesült Államok kifejezés. Helyesen: Egyesült Nemzetek
vagy Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) értendõ. Kérjük kedves Olvasóinkat, így
értelmezzék a megjelent cikkanyagot. A megértést köszönjük!

Nagy László


