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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 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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Partnereink:

Az összes állami erdészet nye-
reséges volt tavaly

3,4 milliárd forint adózott eredményt
értek el együttvéve

Együttesen 3,4 milliárd forint adózott
eredményt értek el a Földmûvelésügyi
Minisztérium által felügyelt állami erdõ-
gazdaságok, amelyek kivétel nélkül nye-
reségesek voltak 2016-ban – írta a Világ-
gazdaság. A napilap írása szerint a legjob-
ban a Zalaerdõ Zrt., a Nyírerdõ Zrt. és a
SEFAG Zrt. teljesített, ez a három társaság
a tárca által felügyelt 22 állami erdészet
adózott eredményének 47 százalékát érte
el, miközben árbevételük csupán az
összes 24 százalékát tette ki. A társaságok
a több mint egymillió hektár állami tulaj-
donú erdõbõl 956 ezer hektárt mûvelnek,
5700 munkavállalót alkalmaznak, közve-
tetten pedig mintegy 40 ezer ember meg-
élhetését biztosítják a cikk szerint.

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

mai/osszes_allami_erdeszet_nyerese



Erdõtörvénytõl az erdészeti 
támogatásokig

Hatvanban ülésezett a NAK Erdõ- és
Vadgazdálkodási Osztálya

Június 28-án, szerda délelõtt tartotta or-
szágos ülését a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara Erdõ- és Vadgazdálkodási
Osztálya a hatvani Grassalkovich-kas-
tély dísztermében, ahol téma volt töb-
bek között az erdõtörvény módosítása,

a végrehajtási rendeletek megalkotása,
a Vidékfejlesztési Program erdészeti
pályázatai, de a vadkár kérdése is – tu-
dósított az Erdõ-Mezõ Online.  Az osz-
tályülésen ifj. Hubai Imre, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara vidékfejleszté-
sért felelõs alelnöke köszöntötte a
megjelent magán erdõgazdálkodókat,
az állami erdõgazdaságok vezérigazga-
tóit és munkatársait, a hivatali dolgozó-
kat és minden megjelentet, majd
Gyõrffy Balázs NAK elnök üdvözletét
is tolmácsolta.

Forrás: Erdõ-Mezõ Online
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/er-

dotorveny_erdeszeti_tamogatas



Együttmûködési megállapodást
kötöttek az agrárszervezetek a

kamarai választásokra
Összefogás a magyar agráriumban

Együttmûködési megállapodást kötött
szerdán Budapesten 17 agrárszervezet
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszerve-
zetek Szövetségével (MAGOSZ) arról,
hogy szövetségben indulnak a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara novemberi vá-
lasztásán. Az eseményen Jakab István,
a MAGOSz elnöke hangsúlyozta, hogy
az agrárélelmiszer-gazdaság képviselõi-
nek összefogása uniós szinten is példa-
értékû lehet. Hozzátette, hogy a szak-
mai szervezeteknek a technológiák, a
klíma és a környezeti feltételek, vala-
mint a nemzetközi piacok változásai-

ra is választ kell találniuk. Jelentõs kihí-
vásnak nevezte többek között a vízgaz-
dálkodást is, hiszen – mint fogalmazott
– érdemi mezõgazdasági termelés öntö-
zés nélkül ma már nem folytatható Ma-
gyarországon. Az együttmûködési meg-
állapodást az Országos Erdészeti Egye-
sület is aláírta.

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

mai/egyuttmukodes_kamara_szervezetek



Újraosztották a kisvasutak
fejlesztési forrásait

6 Mrd forint fejlesztési forráshoz jut-
hatnak hozzá az érintett állami erdõ-

gazdaságok
Újraosztották a tavaly decemberben a
kisvasutak turisztikai célú fejlesztésére
jóváhagyott 10 milliárd forintot, ezzel a
kormány újabb lépést tett a keskeny
nyomtávú kisvasutak közlekedésbiz-
tonságának javításáért, infrastruktúrá-
jának fejlesztéséért – hangsúlyozta Ré-
vész Máriusz, kerékpározásért és aktív
kikapcsolódásért felelõs kormánybiz-
tos. A kormánybiztos felsorolta, hogy
a 10 milliárd forintból 6 milliárd forint
jut az erdészeteknek, 1,4 milliárd forint
a MÁV-nak, és 2,5 milliárd forint a töb-
bi fenntartó által üzemeltetett kisvasu-
taknak. A forrást a pályák megújítására,
jármûkorszerûsítésre, köztük prototípus
kialakítására, illetve kisvasúti vonal-
hosszabbítás tervezésére lehet fordítani.

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

szakmai/ujraosztotak_kis-

vasutak_forras



Nehéz 
letenni?

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

Az illusztráció ne tévessze meg! A STIHL gépei birkanyírásra nem alkalmasak.

Időhiány, fáradtság vagy fásultság: a beépített akkus STIHL gépek szenvedélye a profikat 
és a hobbifelhasználókat is magával rántja. Formára nyírják a sövényt, megtisztítják a kertet 
és kiigazítják a gyep szegélyeit, miközben a munka helyét akarva-akaratlanul is az önfeledt játék 
és az alkotás öröme veszi át. Engedje szabadjára fantáziáját, 
és fedezze fel a spontán kerti munka szépségeit!

Érvényes 2017. december 31-ig vagy a készlet erejéig.
STIHL FSA 45 szegélynyíró

39 900 Ft ÚJ

TARTÓSAN 

ALACSONY
ÁR

Érvényes 2017. december 31-ig vagy a készlet erejéig.
STIHL FSA 45 szegélynyíró

39 900 Ft ÚJ
ALACSONY

ÁR
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