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Felelõsen kell végezni a fakiter-
melést és a forgalmazást!
Uniós szabályozással, szakmai 
együttmûködéssel az illegális 

fakitermelés ellen
Az Európai Unió tagországai területén
csakis igazolt forrásból származó, jog-
szerûen kitermelt faanyagok és az
ezekbõl készült fatermékek kerülhet-
nek forgalomba, az úgynevezett EUTR
szabályozás (European Timber Regu-
lation) alapján. Hazánkban a NÉBIH
Erdészeti Igazgatósága a kijelölt EUTR
nemzeti hatóság, amely az uniós kö-
vetelmények végrehajtását ellenõrzi.
A jogszabályi kötelezettségek teljesíté-
séhez a faanyagkereskedelmi lánc sze-
replõinek aktív közremûködésére is
szükség van. A piaci szereplõknek ha-
marosan be kell jelentkezniük az
EUTR hatósági nyilvántartási rendszer-
be. A bejelentkezéshez a NÉBIH létre-
hoz egy elektronikus felületet, amely-
rõl széles körben tájékoztatja majd az
érintetteket, mind a sajtó, mind az ér-
dekképviseleti szervek útján. A regiszt-
rációra ezt követõen megfelelõ
hosszúságú idõszak áll majd rendelke-
zésre. 

Közös érdek, hogy a faanyag nyo-
monkövetési rendszer mûködtetése a
lehetõ legkisebb adminisztrációs több-
letteherrel járjon. E célból a hatóság
szakemberei a magán-erdõgazdálko-
dók, az állami erdõterületen gazdálko-

dók, és a faipari szereplõk számára is
kidolgoztak egy-egy kérdõívet, hogy a
lehetõ legtöbb piaci szereplõ vélemé-
nyét megismerhessék.

Forrás: NÉBIH – EUTR Nemzeti 
Hatóság

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

kitermeles_forgalmazas_felelos_eutr



Folyamatosan emelkedik 
hazánkban a kullancs okozta

megbetegedések éves 
esetszáma

Idén tavasszal is invázióra kell 
számítani

Az enyhe, csapadékos tél kedvezett a
többféle betegséget terjesztõ élõsködõk-
nek, így az elmúlt évekhez hasonlóan
idén tavasszal is kullancsinvázióra kell
számítani. A szakemberek arra figyel-
meztetnek, hogy az elszaporodó kullan-
csok miatt ma már a vírusos agyvelõ- és
agyhártyagyulladást (kullancs-encepha-
litist) és a Lyme-kórt nemcsak az erdõ-
ben, hanem szabadtéri sportoláskor a
városi parkokban, az óvodai játszótere-
ken is elkaphatják, akik nem védettek. A
kullancs-encephalitis elleni oltásokat (ez
elsõ két adagot mindenképpen) még a
fertõzésveszély-mentes idõszakban kell
beadatni, azaz az oltási sort célszerû a
napokban elkezdeni – hívják fel a figyel-
met a szakemberek. A közlemény felidé-
zi az Országos Epidemiológiai Központ

(OEK) adatait, miszerint 2013 óta tavaly
volt a legmagasabb a jelentett Lyme-kó-
ros esetek száma Magyarországon: 2015-
ben 1445 Lyme-kóros esetet regisztrál-
tak. A kullancs okozta vírusos agyvelõ-
és agyhártyagyulladást is tartalmazó en-
cephalitis esetszáma pedig 106 volt.

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

mai/kullancs_veszely



Kiemelten ellenõrzi a tûzifa-
kereskedelmet a NAV az idén

Romániából és Szlovákiából 14 ezer tûzi-
faszállítmány érkezett Magyarországra

Kiemelten ellenõrzi a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) az idén a tûzifa-ke-
reskedelmet, mert a tapasztalatok sze-
rint adózási szempontból jelentõs koc-
kázatot hordoz. Az adóhatóság az MTI-
hez eljuttatott közleményében ismertet-
te: a rendelkezésére álló adatok szerint
az elmúlt egy évben csaknem 14 ezer
tûzifa-szállítmány érkezett Magyaror-
szágra, összesen mintegy 3 milliárd fo-
rint értékben. A behozatal döntõen Ro-
mániához köthetõ, de a forgalom Szlo-
vákia felõl is jelentõs. A több mint 11
ezer szállítmányból álló kivitel értéke
meghaladta a 4 milliárd forintot, a fõ
rendeltetési ország Ausztria volt. Emel-
lett a belföldi fuvarok száma meghalad-
ta a 102 ezret, értéke megközelítette a
23,5 milliárd forintot. A NAV vala-
mennyi értékesítési irányban tapasztalt
visszaéléseket – közölték.

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

mai/NAV_tuzifa_kereskedelem_ellenorzes

Tagság érvényesítésTagság érvényesítés
Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló
tagságot 2012-tõl tagsági kártya igazolja. 

A 2016. évi tagdíját rendezett, befizetett tag-
ság részére, a kártya érvényesítése az évszámot

tartalmazó hologramos matricával történik, amit
itt találnak meg a Lapokba beragasztva.
Kérjük a tagokat, hogy a matricát vegyék le a vignettáról és
ragasszák fel tagsági kártyájukra!
Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt vehet
igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a va-
dászházi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények lis-
tája a www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalom-
mal az Erdészeti Lapok is közli.

A tagsági kártyával kapcsolatos  bármely kérdésben
felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán  

(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) 
vagy a helyi csoportok titkárainál.



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

A tavasz a megújulás idôszaka, és a tomboló szenvedélyeké. Féktelen fûrészelésre vágyik, de aggódik, 
hogy a kedvenc szerszáma berozsdásodott? Válasszon körültekintôen, és a legextrémebb szituációban is 
biztonságban érezheti magát.

A STIHL bivalyerôs, környezetbarát 2-MIX motorral szerelt fûrésze az ideális partner az Ön számára. 
Extrém igénybevételre tervezték, optimális teljesítmény-súly aránnyal bír,  és a kellemetlen 
vibrációkat is elnyeli. Stabil, könnyen kezelhetô és megbízható.  
Élmény vele a munka. 

STIHL. Nemzedékekre tervezve

Tavasszal mindannyian beindulunk.
Izzítsa be fûrészét is!

STIHL MS 170 motorfűrész STIHL FS 38 szegélynyíró




