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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 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 szóló, sorszámmal és vonalkóddal ellátott, az Egyesület
titkársága évente érvényesíti. A 2015-re szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették
az adott évre 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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Partnereink:

Egyeztetõ tárgyalás a 
miniszternél

Fazekas Sándorral tárgyalt az Egyesület
elnöke

Fazekas Sándor földmûvelésügyi minisz-
ter meghívására egyeztetõ tárgyaláson
vett részt a Minisztériumban Zambó Pé-
ter, az Országos Erdészeti Egyesület elnö-
ke. A megbeszélésen az ágazatért felelõs
miniszter kiemelte, mint ahogy eddig tet-
te, úgy a továbbiakban is támogatja az er-
dõgazdálkodást, kiáll a becsületes erdé-
szek mellett. Az erdészeti ágazatra, mint
jól szervezett, hatékonyan mûködõ és
elõremutató fejlõdésre képes területre te-
kint. Egyaránt számít az Egyesület együtt-
mûködésére. Zambó Péter elnök tájékoz-
tatta a minisztert az aktuális egyesületi te-
vékenységekrõl. Kifejtette, hogy az er-
dész társadalom elkötelezett a nemzeti
kincset jelentõ erdõk természeti, gazdasá-
gi és turisztikai értékeinek fenntartásá-
ban. Az erdészek munkájának eredmé-
nyeként az ország erdõterülete a legláto-
gatottabb belföldi turisztikai attrakciók
sorába emelkedett, miközben az ágazat
növelte a vidéki foglalkoztatásban betöl-
tött szerepét és folyamatosan biztosítja a
lakosság és az ország tûzifával való ellátá-
sát. Az elnök továbbá ismertette az Egye-
sület 150 éves jubileumi évének program-
jait, melynek megnyitására felkérte Faze-
kas Sándort, amit a miniszter elfogadott.

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

rek/egyezteto_targyalas_2015

Rendben találta az erdõgazda-
ságok mûködését az FM

Kiváló munkát végeznek az állami 
erdõgazdaságok

Kiváló munkát végeztek az állami erdé-
szetek – reagált a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium (FM) a Kormányzati Ellenõr-
zési Hivatal (Kehi) jelentésére, amely-
ben számos szabálytalanságra és hiá-
nyosságra hívta fel a figyelmet. A tárca
lapunkkal közölte: bár tudtak a hat álla-
mi erdõgazdaságot érintõ vizsgálatról,
az ellenõrzés eredményeit összefoglaló
anyagot a mai napig nem kapták meg.
Ennek fényében a vizsgálati anyag tar-
talmáról sem akartak érdemben nyilat-
kozni, azt azonban leszögezték, hogy a
minisztérium kiáll az erdészek és az er-
dõgazdaságok mellett.

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

ben_talalta_tarca_erdeszetek_mukodes_fm



Fennállásának 130. éves 
jubileumát ünnepelte a Roth
Gyula Erdészeti és Faipari

Szakközépiskola
Rendezvénysorozat Sopronban

Kétnapos programsorozattal ünnepelte
fennállásának 130 éves évfordulóját a
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközép-
iskola és Kollégium. Táblaavatással,
faültetéssel és jubileumi ünnepséggel
emlékeztünk az iskola múltjára, emb-
lematikus alakjaira. Október 21-én

névadónk, Roth Gyula szülõházánál
helyeztük el az emlékezés koszorúját,
majd dr. Tuskó László, egykori igazga-
tónk emléktáblájának folytattuk ünnep-
ségünket, aki a soproni mûködés elsõ
30 évében 1950-1980 között volt isko-
lánk igazgatója.

Forrás: Roth Gyula SZKI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/roth_gyula_130



Már januárban hatályba lépnek
az új vadászati törvény egyes

rendelkezései
Lezajlott az általános vita az Ország-

gyûlésben
Az új vadászati törvény – amelynek álta-
lános vitája már lezajlott az Országgyû-
lésben – egyes rendelkezései már 2016.
január 1-jén hatályba lépnek; a törvény
összes passzusa pedig 2017. március 1-jén
– mondta a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um állami földekért felelõs államtitkára.
Bitay Márton Örs kiemelte: a törvényja-
vaslat általános vitája azt mutatta, hogy
szakmai alapokon nyugvó, intakt jog-
szabály született. Fontos újdonság az új
törvényben a tájegységi vadgazdálkodá-
si szemlélet elõtérbe helyezése. A trófea-
gazdálkodásban a korábbi szemléletet
állítják vissza, arra ösztönözve a vadá-
szokat, hogy megfontoltan ejtsék el a
vadat. A vadkár rendezése is új alapok-
ra kerül, és leépítettek számos bürokra-
tikus szabályt – emelte ki az államtitkár.

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

szakmai/januar_hatalybale-

pes_vadaszatitor-

veny



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

Testfelépítésünk és magasságunk behatárolja lehetőségeinket. A megfelelő eszközökkel azonban túlléphetünk fizikai korlátainkon. Jó példa 
erre a magasba nyúló ágak problémája metszés alkalmával. Régebben fel kellett másznunk a fára vagy a létrára, hogy hozzáférjünk a földről 
elérhetetlen gallyakhoz, ráadásul az ágak között kapaszkodva kényelmetlen és veszélyes volt a munka. A STIHL gépeivel ma már mindez sokkal 
kényelmesebb. Akár a három méter magasan található ágakat is könnyedén elérjük a földről, ami nemcsak gyorsabbá, de biztonságosabbá  
is teszi a metszést. 

Az őszi fagondozási munkák közeledtével a STIHL fűrészei és magassági ágnyesői egyaránt megfelelő társak lesznek feladataink elvégzéséhez.  
A létrát ezentúl nyugodtan a kamrában hagyhatjuk.

A STIHL gépeinek minősége a tervezőasztalon kezdődik. Ezek az eszközök nem ismernek sem lehetetlent, sem kompromisszumot.  
Hosszú távon is megbízhatóak, és valódi teljesítményük használat közben mutatkozik meg igazán.  
A STIHL valamennyi termékét nemzedékekre tervezik, és ezt bizonyítják is évtizedeken át.

Keresse a STIHL termékeket a honlapon  
és szakkereskedésekben! 

A metszes 
muveszete

STIHL HT 56-CE magassági ágnyeső

STIHL MS 170 motorfűrész
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