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Bemutatták a Széchenyi Zsig-
mond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum látványterveit

Erdészeti kiállítást is terveznek a 
komplexumban

Szabó Zsolt Hatvan város polgármeste-
re, a térség országgyûlési képviselõje saj-
tótájékoztatón tárta az érdeklõdõk elé a
Grassalkovich-kastély fejlesztésének elsõ
látványterveit Hatvanban. A külsõ megje-
lenést elõrevetítõ képek, és az épületben
helyet kapó vadászati múzeum berende-
zését, tárlatait szemléltetõ tervek május
végéig lesznek megtekinthetõek a Gras-
salkovich Mûvelõdési Házban. A projekt
az Európai Unió és a Magyar Állam támo-
gatásával az Új Széchenyi Terv keretében
valósul meg.

Forrás: Wise Advisory Group

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

vanyterv_muzeum



Változások az erdõõrzési tevé-
kenység szabályozásában

Egységes szabályozás és követelmény-
rendszer kialakítása a cél

2013. január 1-én hatályba lépett az
egyes rendészeti feladatokat ellátó sze-
mélyek tevékenységérõl, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés el-
leni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény. A tör-
vény elsõdleges célja egy egységes sza-
bályozás és követelményrendszer kiala-
kítása a Magyarország területén tevé-
kenykedõ azon személyek vonatkozá-
sában, akik – a rendvédelmi szerveken

túlmenõen – rendészeti jellegû tevé-
kenységet is ellátnak és ennek során in-
tézkedések és kényszerítõ eszközök al-
kalmazására jogosultak. Az erdõõrzési
feladataikat illetõen a törvény hatálya
alá tartoznak az erdészeti szaksze-
mélyzet tagjai is.

Forrás: erdo.kormany.hu

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

mai/valtozas_erdoorzes



Az országgyûlés elõtt a szaksze-
mélyzeti szolgálati igazolványok

szabályozása
A parlamenti menetrend szerint hét-
fõn dönt az Országgyûlés a törvény-

módosításról
A törvényjavaslat alapján felhatalmazást
kapna a miniszter, hogy külön rendelet-
ben szabályozza a mezõõr, a hivatásos
vadász, a halõr, a természetvédelmi õr,
az erdészeti szakszemélyzet, vala-
mint az erdõvédelmi szolgálat tagjai-
nak szolgálati igazolványára és szolgá-
lati jelvényére vonatkozó szabályokat.

Forrás: gondola.hu

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

mai/szolgalati_igazolvany_torveny



Nyiri János MFB szóvivõ írása
a Magyar Hírlapban

Erdészet és erdészek – reagálás Lázin
Miklós András „Erdei lopók” címû cikkére
Alábbiakban közöljük Nyiri János,
a Magyar Fejlesztési Bank szóvivõ-
jének írását, amely a Magyar Hír-

lap 2013. március 23-i, szombati
számában jelent meg.

Tisztelt Lázin Miklós András!
A Magyar Hírlap március 19-i számában
megjelent, Erdei lopók címû írására re-
agálok. Teszem ezt azért, mert 2010 óta a
Magyar Fejlesztési Bank gyakorolja az ál-
lam tulajdonosi jogokat a huszonkét álla-
mi erdõgazdaság fölött, és ez a huszon-
két társaság kezeli a magyarországi erdõ-
területek körülbelül ötvenhét százalékát.
Írása meglepett, sõt megdöbbentett.

Forrás: Magyar Hírlap

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

mai/nyiri_magyar_hirlap



Teljes körûen letölthetõek az
OEE kiadványai!

Frissült a menüpont, bõvültek a tartalmak
Az Egyesületi honlap fejlesztésének ré-
szeként létrehozott Kiadványaink me-
nüponton keresztül pdf. formátumban
elérhetõek és letölthetõek az OEE legfris-
sebb leporellói, prospektusai, kisebb lép-
tékû kiadványai. A fejlesztés következõ
lépéseként az Egyesület által korábban
kiadott értékes szakmai, egyesület törté-
neti anyagokat folyamatosan és szabadon
elérhetõvé tettük, minden tagtárs és fel-
használó számára. Többek között letölt-
hetõek és elmenthetõek a Wagner Ká-
roly és Bedõ Albert életét, munkásságát
bemutató leporellók, az egykori Alkot-
mány utcai OEE Székházat és a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárat rész-
letesen ismertetõ prospektusok is.
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/ki-

advany_egyesulet_letoltheto

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.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!
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