
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 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 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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A „lábon álló erdõ” nem azo-
nos a földterülettel

Adóügyi kérdésben döntött a Kúria
A „lábon álló erdõ” nem azonos a föld-
területtel, annak nem alkotórésze, adó-
jogi szempontból ingónak minõsül,
ezért az értékesítésérõl kibocsátott
számla alapján az adózó levonhatja az
áfát – mondta ki a Kúria a Kfv.V.
35.657/2016/5 számú ügyben megho-
zott ítéletében. A felperes az általános
forgalmi adó (áfa) bevallásában levon-
ható adóként szerepeltette azoknak a
számláknak az adótartalmát, amelyek
„lábon álló erdõ” értékesítésérõl szól-
tak. A másodfokú adóhatóság (alperes)
határozatában adóhiánynak minõsülõ
áfakülönbözet megfizetésére kötelezte
és adóbírsággal, késedelmi pótlékkal
sújtotta a felperest. Érdemi döntésének
indokolása szerint a lábon álló fára,
mint alkotórészre (járulékos dologra)
kiterjednek a földterületre, mint fõdo-
logra vonatkozó tulajdonjogi hatások,
ezért elválás hiányában a fa, mint alko-
tórész osztja a fõdolog jogi sorsát. A
Kúria ellenben alaposnak találta a fel-
peres felülvizsgálati kérelmét, ezért ha-
tályon kívül helyezte a jogerõs ítéletet
és az alperes határozatát, az elsõfokú
adóhatósági határozatra is kiterjedõen.

Forrás: AdóZóna
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-
mai/a_labon_allo_erdo_oldterulet_ingo



Edmond Blanc-díjat kapott a 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

A Nemzetközi Vadvédelmi Tanács
rangos elismerése

Rangos nemzetközi szakmai elismerés-
ben részesült a Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt. a Nemzetközi Vadvédelmi
Tanács (CIC) Svájcban megtartott 64.
közgyûlésén, ahol a világ kiemelkedõ
színvonalú vadászterületeinek járó ki-
tüntetést, az Edmond Blanc-díjat vehet-
te át az erdõgazdaság vezérigazgatója,
Gõbölös Péter, a szervezet elnökétõl,
George Aman-tól.
Forrás: Gyulaj Erdészeti és Vadásza-

ti Zrt., Hazai Vadász
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ed-

mond_blanc_gyulaj_zrt_2017_dijazas



Nagy károkat okozott a szokatlan
tavaszi idõjárás az erdõkben

Közel hetvenezer hektáron keletkeztek
erdõkárok

Az áprilisi havazás Budapestnél na-
gyobb területen tett komoly kárt a hazai
erdõkben. Közel hetvenezer hektáron
pusztított a jég, a hó, a fagy, a kár mér-
téke az elõzetes becslések szerint mint-
egy egy milliárd forint – mondta az M1
hírmûsorában Fazekas Sándor. A föld-
mûvelésügyi miniszter a hazánkban szo-
katlan tavaszi idõjárás kapcsán beszélt
arról, hogy a hazai erdõállományt – el-
sõsorban az Északi-középhegységben
és a Bakonyban – jelentõsen megvi-

selte az április végi havazás, a helyen-
ként méteres hó olyan károkat okozott,
amelyeket hosszú hónapok munkájával
lehet csak helyreállítani. Hangsúlyozta:
az élõ természet mellett, a közel 70 ezer
hektárt ért katasztrófán túl erdei utakat,
turistautakat mintegy 2800 kilométer
hosszan érintett a kár, amelyeket szintén
helyre kell állítani. Mint ahogyan a meg-
rongálódott kulcsosházakat, turisztikai
létesítményeket, erdei pihenõket, vagy
éppen a 93 kilométer hosszan megtépá-
zott vadkárelhárító kerítéseket is. Az
utakban, kulcsosházakban, erdei isko-
lákban mintegy százmillió forintos köz-
vetlen kár keletkezett.

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

mai/nagy_karok_tavasz_idojaras_erdok



Visszatolás 2017
A Selmeci szellem mindig összeköt

2014-ben néhány soproni diák arra vál-
lalkozott, hogy egy faragott rönköt tol
el egy kézikocsin egészen Székesfehér-
várig, ezzel szimbolizálva, hogy bár a
földmérõk kiváltak az akkori Nyugat-
magyarországi Egyetembõl, de a barát-
ság és a Selmeci szellem mindig össze-
köt minket. Az ottani hallgatók már a
rönk érkezésekor ígéretet tettek, hogy
a rönktoló kocsit visszajuttatják, de
nem üresen. Ennek jött most el az ide-
je, a Visszatolás 2017 rendezvény kere-
tein belül a nadapi õsjegy másolata ér-
kezett az Erdõmérnöki Karra.

Forrás: SOE EMK
http://www.oee.hu/hirek/aga-

zati-szakmai/vissza-

tolas_2017



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

Szivós Márton
világbajnok vízilabdázó

STIHL MS 170 
motorfűrész

[69 900 Ft helyett]

59 900 Ft

„Amikor csak tehetem, a szabadidőmet a Balaton északi partján, nyugodt környezetben töltöm. Ilyenkor igyekszem kizárni 
magam körül a külvilágot. A STIHL gépeit a fotózás kedvéért vettem először a kezembe, de azonnal meggyőzött a teljesítményük. 
Persze tudtam, hogy erősek. Tudtam, hogy könnyen kezelhetőek. De más tudni, és egészen más testközelből megtapasztalni, 
mire képesek a STIHL sokoldalú motorfűrészei. Én ezért ragaszkodom a STIHL gépeihez.”

Az akció időtartama: 2017. április 1. – május 31.

Készen áll 
az újabb 

kihívásra
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