
Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsá-
gi kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvez-
ményt 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
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 kedvezményrendszerrõl 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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Szentpéteri Sándor az OEE
ügyvezetõ igazgatója
Lomniczi Gergely fõtitkár 
október 15-én búcsúzik

Ügyvezetõ igazgatóként veszi át az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Titkárságá-
nak vezetését Szentpéteri Sándor okle-
veles erdõmérnök. A szakember
korábban az erdészeti igazgatásban
dolgozott, jelenleg a Pilisi Parkerdõ
Zrt. pályázati és erdõtervezési fõelõ-
adója. Az egyesületi életben egész pá-
lyafutása alatt aktívan részt vett, töb-
bek között az erdészeti igazgatás
budapesti helyi csoportjának titkára,
majd elnöke. Megbízatása a jelenlegi
elnökségi ciklus végéig, 2018. decem-
ber 31-ig tart.

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

rek/szentpeteri_sandor_ugyvezeto_egyesulet



Hét év alatt 16 milliárdot fordított
a kormány erdészetek és nemze-
ti parkok turisztikai fejlesztésére

Sajtótájékoztatót tartott 
a földmûvelésügyi miniszter

A kormány 2010 óta mintegy 16 milli-
árd forintot fordított az erdészetek és
nemzeti parkok turisztikai fejlesztésére
– mondta Fazekas Sándor földmûvelés-
ügyi miniszter pénteki sajtótájékozta-
tóján Budapesten. A miniszter kiemel-
te: a kormánynak fontos egy zöldebb
és környezettudatosabb Magyarország

megteremtése a védett természeti érté-
kek megóvásával. Egyre többen kíván-
csiak a nemzeti parkok ökoturisztikai
szolgáltatásaira is, a regisztrált látoga-
tók száma 2016-ban már megközelítet-
te az 1,6 milliót, ami 75 százalékos nö-
vekedés a 10 évvel ezelõttihez képest.
Révész Máriusz kerékpározásért és ak-
tív kikapcsolódásért felelõs kormány-
biztos ismertette: 2010 óta 73 új erdei
turista-, vadász- és kulcsosház létesült
vagy újult meg. Emellett 107 erdei is-
kola, 51 látogatóközpont épült vagy
újult meg, és 9 barlangban sikerült fej-
lesztéseket végrehajtani. Keresett tu-
risztikai attrakciónak számítanak a ki-
látók, 2010 óta 14 erdei kilátót
építettek, és 7-et újítottak fel – tette
hozzá. Hangsúlyozta, a kormány elkö-
telezett az aktív kikapcsolódás, a tu-
risztika fejlesztése és népszerûsítése
mellett, a kisvasutak fejlesztésére 10
milliárd forintot fordítanak a követke-
zõ két évben. 

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

mai/het_ev_16_mrd_erdeszetek_nemzeti_parkok



Közel tízmilliárd forint értékû
rönkfát termelnek ki évente a

magyar erdõkben
Nyers fából magas feldolgozottságú

késztermék
Közel tízmilliárd forint értékû rönkfát
termelnek ki évente a mintegy 2 mil-

lió hektárnyi magyar erdõterületen – je-
lentette ki Bitay Márton, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium állami földekért fele-
lõs államtitkára Zalalövõn, egy nyersfát
feldolgozó cég fejlesztéseinek avatása
alkalmából. Bitay Márton, a Szalai Fafel-
dolgozó és Kereskedelmi Kft. új üzem-
csarnokainak és faipari technológiai be-
rendezéseinek átadásán beszélt arról,
hogy a 22 állami erdészet az ország er-
dõállományának mintegy felét, egymil-
lió hektárt kezel, felelõs gazdálkodásu-
kat a szeptember 1-jén életbe lépett
erdõgazdálkodási törvény segíti. Hozzá-
tette azt is, hogy elsõsorban az állami er-
dészetekre hárul a szociális tûzifa bizto-
sításának feladata is. Évente több mint 3
milliárd forint értéket képvisel a 140 ezer
köbmétert meghaladó mennyiség.

Forrás: MTI, FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/tiz-

milliard_ronkfa_evente_magyar_erdokben



Macsek Lajos a Vértesi Erdõ Zrt.
új vezérigazgatója

Szeptember 18-tól tölti be a tisztségét
az erdõgazdaság új vezetõje

A tulajdonos Földmûvelésügyi Minisztéri-
um – közös megegyezés mellett – vissza-
vonta Kocsis Mihály korábbi vezérigaz-
gató megbízatását, és szeptember 18-i
hatállyal Macsek Lajost, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. Gödöllõi Erdészetének korábbi igaz-
gatóját nevezte ki vezérigazgatónak a
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. élére.

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

szakmai/macsek_lajos_verte-

si_erdo_zrt._vezer-

igazgato



„Nem tudom, hogy a védőszemüveg, a munkakesztyű vagy a hallásvédő pánt tehet-e róla,  
de amikor felveszem a védőfelszereléseket, beindítom az MS 170-est, és munkához látok,  
arra a néhány órára teljesen átszellemülök. Ilyenkor tényleg elhiszem, hogy erdész, favágó  
vagy fakitermelő vagyok. A STIHL agilis motorfűrésze kis tömegével, alacsony rezgésszintjével  
és egyszerű kezelhetőségével azonnal bizalmat ébreszt bennem. Azt hiszem,  
mégsem a védőszemüveg, a munkakesztyű vagy a hallásvédő pánt a hibás.”

Az akció időtartama: 2017. szeptember 1. – október 31. között,  
vagy a készlet erejéig. További akciós termékeinket  
keresse a stihlnemzedekek.hu weboldalon!

ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4. 
Telefon: (+36-23) 418-054
További akciós termékek: stihlnemzedekek.hu
Általános információk: stihl.hu
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