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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 2016-ra szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik teljesítet-
ték 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:

2016-ban lesz új erdõtörvény

Januárban megkezdõdhet a 
társadalmi vita

A Földmûvelésügyi Minisztérium 2014-
ben vette át az állami erdõgazdaságok
irányítását, azóta megszületett a vadgaz-
dálkodási törvény, januárban pedig
megkezdõdik a társadalmi vitája az új er-
dõgazdálkodási törvénynek, amelyet jö-
võre fogadhat el a parlament – közölte
Bitay Márton Örs az FM állami földekért
felelõs államtitkára, Debrecenben. Az ál-
lamtitkár a Nyírerdõ Zrt. debreceni erdé-
szeti erdei iskolájának átadásakor el-
mondta: a 22 hazai erdõgazdaság 2010
óta összesen 12 milliárd forintot fordított
közjóléti fejlesztésekre. Az államtitkár ki-
emelte: az állami erdõgazdaságok közjó-
léti funkciója egyre erõsödik, részt vállal-
tak a közfoglalkoztatásban, továbbá a
rezsicsökkentésben is szociális tûzifa
biztosításával. Ugyanakkor nem szabad
elfelejteni, hogy a közjóléti fejlesztéseket
a gazdasági funkció alapozza meg.
Örömmel nyugtázta, hogy „sikerült
visszaverni az Európai Unió akác-ellenes
támadásait”, s ma már az akácfára hun-
garikumként tekintenek. Bitay Márton
Örs szerint Magyarországon a legaktí-
vabb természetvédelmi szakmai réteg az
erdészeké, s ennek külön hangsúlyt kell
kapnia a jövõ évi erdõtörvényben.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/
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Megalakult az Erdészeti 
Igazgatási Kihelyezett Intézet 

Az NYME Erdõmérnöki Kar és a 
NÉBIH együttmûködése

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Er-
dõmérnöki Kar (NYME EMK) és a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (NÉBIH) képviselõi ünnepélyes
keretek között aláírták azt az együtt-
mûködési megállapodást, mely révén
sor kerülhetett az Erdészeti Igazgatási
Kihelyezett Intézet (EIKI) alapkövének
szimbolikus „letételére”. Prof. dr. La-
katos Ferenc, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Karának dékán-
ja és dr. Oravecz Márton, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnö-
ke, a Földmûvelésügyi Minisztérium
Erdészeti Évzáró Rendezvényén aláírta
az EIKI megalakulására vonatkozó
megállapodást. A Kihelyezett Intézet
célja többek között a hallgatók képzé-
sének támogatása; a kutatásokba való
bekapcsolódás; a nemzeti és uniós for-
rások erdõgazdálkodáshoz kapcsoló-
dó felhasználásának katalizálása; az
elérhetõ legjobb technológiák, mód-
szerek széleskörû terjesztése; konfe-
renciák, továbbképzések szervezése;
valamint a kétirányú technológiai és
tudáshálózat generálása az adott szak-
területen. 

Forrás: NÉBIH EI
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/
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A vadkár viselése és 
megtérítése

Szigorúbb szabályozás az új vadászati
törvényben

Az új vadgazdálkodási törvény új ala-
pokra helyezi és szigorúbban szabá-
lyozza a vadkár viselését és megtéríté-
sét – hangsúlyozta a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke Budapes-
ten. Gyõrffy Balázs emlékeztetett: a
vadgazdálkodás egyik legnagyobb
problémája és legtöbbet vitatott terü-
lete a vadkár. Az új jogszabályban új
megközelítésben szerepel a vadkár.
Ennek legfontosabb elemeként a tör-
vény rögzíti: a vadállomány nemzeti
érték és a természetes életközösségek
része, nem tekinthetõ rendellenesnek
a vad megjelenése a mezõ- és erdõ-
gazdasági területeken. Ebbõl követke-
zik, hogy a vad táplálkozása a gazdál-
kodás természetes velejárója, amelyet
a gazdálkodó meghatározott értékha-
táron belül köteles elviselni. A NAK el-
nöke hangsúlyozta: a gazdálkodó által
viselt vadkár mértéke az új jogszabály
szerint az okozott kár 10 százaléka.
Hozzátette, ha azonban a vadászatra
jogosult a jóváhagyott éves vadgazdál-
kodási tervben a gímszarvasra és a
vaddisznóra elõírt elejtési tervszámo-
kat nem teljesíti, akkor a következõ
vadászati évben a bekövetkezett vad-
kár teljes egészében õt terheli.

Forrás: MTI
http://www.oee.hu/hirek/

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

Hideg fejjel, forró szívvel 
Nem számít, hogy professzionális fakitermelésről beszélünk, vagy ház körüli tennivalóról van szó. Bármilyen munka vár ránk, akkor lesz tökéletes, 
ha precízen, figyelmesen és lelkesen végezzük. Az odaadó munkához természetesen szükségünk lesz megbízható eszközökre is. Ebben segítenek 
a STIHL motorfűrészek, amelyek világszerte, nap mint nap bizonyítanak.

A STIHL nemcsak fejleszti és összeszereli a gépeit, de használat előtt számos kemény tesztnek is aláveti termékeit. A tesztlaborokban, valamint  
a gyakorlatban is elvégzett vizsgálatoknak köszönhetően a STIHL termékek a legmagasabb igényeket is kielégítik. A legújabb fejlesztések 
ráadásul nemcsak a professzionális fűrészekben jelennek meg, de a hétköznapi felhasználók számára kínált termékek is innovatív technológiát 
rejtenek. Ezért érezzük azt, hogy a STIHL fűrészekkel élvezetesebb és könnyebb dolgozni. Nekünk már csak arra kell figyelni, hogy a munkát 
minden alkalommal hideg fejjel és forró szívvel végezzük.

Keresse a STIHL termékeket a honlapon  
és szakkereskedésekben! 

STIHL MS 661 motorfűrész

STIHL MS 170 motorfűrész
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