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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 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 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 2014-re szóló érvényesítõ matricákat azon ta-
gok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették az adott év-
re vonatkozó 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.
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Az OEE és MTSZ egyeztetés a tu-
rista útjelzések festése kapcsán

Országos Útjelzõ Vezetõi Találkozó
A Magyar Természetjáró Szövetség Tu-
ristaút Szakbizottsága szervezésében az
MTSZ Országos Útjelzõ Vezetõi Talál-
kozót és Turistajelzés-festõ Nyílt Napot
tartott, 2014. február 9-én Budapesten.
Az Országos Erdészeti Egyesület straté-
giai partnerként és elõadóként vett
részt a tanácskozáson, ahol az OEE El-
nökségét Ripszám István képviselte,
aki egyben a patinás szervezet, a Me-
csek Egyesület ügyvezetõ elnöke is. A
régióképviselõ beszélt az erdészek or-
szágos tevékenységérõl a természetjá-
rókkal való együttmûködési lehetõsé-
gekrõl. Hasznos erdészeti szemponto-
kat mutatott ahhoz, hogy a turistajelzé-
sek a megfelelõ fákra kerüljenek.

Forrás: MTSZ, OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/oee_mtsz_utjelzes_festes



A juhar nemzetség szürke 
eminenciása

Böngészhetõ „Az év fája” honlap a
mezei juharról – köszönjük a bekül-

dött fényképeket!
A szakmai és szakmán kívüli érdeklõdõ
közönség több mint 5000 szavazata alap-
ján idén 19. alkalommal megválasztott év
fafajának, a mezei juharnak, az adott év-

ben nagyobb figyelmet szentelnek a gya-
korló erdészek és az erdészettudomány.
Bemutatása az erdei iskola programok-
nak és az ismeretterjesztésnek, oktatás-
nak is kiemelt témája. További részletes
információk a mezei juharról és „Az év fá-
ja” mozgalomról a tartalmában megújult
és frissített www.azevfaja.hu oldalon ol-
vashatók. 

Forrás: OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hi-

rek/ev_faja_mezeijuhar



Nem a felmelegedés, hanem
annak üteme jelenti az igazi ve-

szélyt
Hazai erdõk a klímaváltozás fókuszában
Túlzás lenne azt állítani, hogy az idõjárás
a feje tetejére állt. A föld története során
felmelegedési és lehûlési ciklusok váltot-
ták egymást mindig, a fõ probléma tehát
nem a jelenség maga, hanem az, hogy a
felmelegedés üteme felgyorsult – ma-
gyarázta a NAIK Erdészeti Tudományos
Intézet fõmunkatársa Dr. Koltay András.

Forrás: MNO/Erdõkerülõ
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/fel-

melegedes_hazai_erdok

A magyar akác és a magyar
akácméz felvételre került az

Ágazati Értéktárba
Elsõ lépés a Hungarikummá nyilvání-

tás felé
A mai napon az akác és akácméz Ma-
gyar Értéktárba történõ felvételére vo-
natkozó beadványt is regisztrálta a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium - ezzel az el-
járás a második szakaszba lépett, döntés
pedig a következõ hónapban várható.
„Reméljük, hogy a harmadik lépés meg-
tételére, a tényleges hungarikummá
nyilvánításra legkésõbb májusban sor
kerülhet” – emelte ki az EP-képviselõ. 
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-
mai/akac_ertektar_felkerult



Pusztul az Õsfenyves Fenyõfõn
Szárazság, gombafertõzés és szúkárosítás
A 2011 óta tartó szárazság, valamint a
következményeként fellépõ gombafer-
tõzés és a szú okozta károk miatt mint-
egy 4-6 ezer köbméter fát, elsõsorban a
több mint 40 éve telepített fenyveseket
kell teljesen kivágni fél év alatt a Ba-
konyszentlászlói Erdészet területén. A
fakitermelések érintik a Fenyõfõi Õs-
fenyves Természetvédelmi terület 130-
150 éves erdõállományait is. A fenyõfõi
homoki õsfenyves Fenyõfõ és Bakony-
szentlászló között található. Ez a ho-
moki erdeifenyves (Festuco vaginatae-
Pinetum sylvestris) növénytársulás
egyetlen magyarországi termõhelye.

Forrás: Bakonyerdõ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/fenyofo_pusztu-

las

Partnereink:

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!




