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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:

Elfogadta a Kormány a Nemzeti
Erdõstratégiát

A gazdálkodás irányai és az erdõket érõ
kihívásokra adható válasz a fókuszban

A Magyar Közlönyben megjelent
hosszú távú koncepció megszabja az
ország területének egy ötödével való
gazdálkodás irányait 2030-ig, és választ
keres az erdõkkel kapcsolatos kihívások-
ra. A klímaváltozás kezelése és az arra
való felkészülés – mint az egyik legak-
tuálisabb kihívás – kapcsán megfogal-
mazott iránymutatások célja megvédeni
és lehetõségek szerint növelni az or-
szág fával borított területeit. A NES to-
vábbi célja a gazdálkodás és az erdei
ökoszisztémák folyamatainak össze-
hangolása, illetve az erdei ökosziszté-
ma-szolgáltatások megvalósítása. A tár-
sadalmi-, és tárcaközi egyeztetéseken a
NES széles körû támogatást kapott és
2016. október 13-án lépett hatályba.

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

mai/nemzeti_erdostrategia_kormany_elfogadta



Megszavazta a Vadászkamarai
törvény módosítását az 

Országgyûlés
Január 1-tõl kötelezõ a tagság

A honatyák a Parlament október 25-i
ülésén támogatták a jogszabályt módo-
sító javaslatot, amely értelmében január
1-jétõl ismét kötelezõvé válik a vadász-

kamarai tagság a sportvadászok számá-
ra. Emellett a jogszabály rögzíti az Or-
szágos Magyar Vadászkamara feladata-
ként a külföldi vadászok vadászati en-
gedélyének kiadását is. Az ebbõl befo-
lyó bevételek szintén az OMVK-hoz ke-
rülnek, miként a vadászjegy árának tel-
jes összege is. A vadászkamarai tagság
2017. január 1-jétõl válik kötelezõvé.
Aki ekkor rendelkezik érvényes va-
dászjeggyel, de nem tagja a szervezet-
nek, annak a törvény hatályba lépését
követõ 30 napon belül be kell nyújtania
a tagfelvételi kérelmét. 

Forrás: OMVK
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/meg-

szavazta_vadaszkamara_tagsag_orszaggyules



Átlátható és hatékony az állami
erdõgazdaságok mûködése
Nem készült még el a KEHI jelentés

A megjelent sajtóhírekre reagálva a
Földmûvelésügyi Minisztérium ismét le-
szögezi: a szaktárca még nem kapta
meg a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
végleges ellenõrzési jelentését. Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter a je-
lentéstervezetre több észrevételt tett,
amelyekre még szintén nem érkezett
válasz. Miután a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium átvette a tulajdonosi jogokat,
a jobb átláthatóság, hatékonyabb elle-
nõrizhetõség és mûködés érdekében
módosult az állami erdészeteket érintõ

szabályozás is. Az erdészeti társaságok
kiemelt feladatai közé tartozik a közjó-
léti szolgáltatások ellátása. Az elmúlt 2
évben több mint 7 milliárd forint
összegben valósítottak meg az erdésze-
tek beruházásokat, amelynek eredmé-
nyeként számos turistaház, túraútvonal,
kilátó, kerékpárút stb. épült. Ezek a fej-
lesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy
nemzeti kincsünkkel, az erdõvel minél
több természetbarát ismerkedhessen
meg, s eközben az erdõkben rejlõ érté-
ket megóvjuk, gyarapítsuk az utókor
számára is.

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

hato_hatekony_allami_erdgazdasag_mukodes



Január 31-ig kell bejelentkezniük
a faanyag kereskedelmi lánc

szereplõinek
EUTR nyilvántartási rendszer

Elérhetõ a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján az
EUTR nyilvántartási rendszer, ahol a
faanyag kereskedelmi lánc szereplõi
regisztrálhatnak. A bejelentkezés tör-
vényben elõírt kötelezettség, ami min-
den fát- és faterméket értékesítõ sze-
mélyt és vállalkozást érint. A nyilván-
tartásba vételt legkésõbb 2017. január
31-ig kell megtenni, mivel ezt követõ-
en már a rendszer által adott technikai
azonosító szám meglétét is vizsgálhat-
ja a hatóság.

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

mai/januar_31_regisztra-

cio_eutr



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

Ne küzdjön tovább az elemekkel! 

A STIHL akkumulátoros rendszerével könnyedén irányítása alá vonhatja a természet erőit. Legyen szó tűzifaaprításról, 
szegélyvágásról, sövénynyírásról vagy lombeltakarításról, a STIHL nagy teljesítményű akkus gépeivel minden 
akadályon keresztüljuthat.

Az MSA 120 C-BQ motorfűrész az új, akkus termékcsalád szeme fénye. Csendes, könnyű és egyszerűen kezelhető.  
A vezeték nélküli kivitel széles körű, rugalmas felhasználási lehetőségeket nyújt, ráadásul  
a STIHL innovatív lítium-ion akkumulátorai és töltőkészülékei valamennyi COMPAKT  
géppel kompatibilisek. Bármihez is szokott, ég és föld lesz a különbség.

Keresse a STIHL termékeket a honlapon  
és szakkereskedésekben!

STIHL AL 101 akkumulátor

AKKUS TELJESÍTMÉNY 
ELEMENTÁRIS ERŐ
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