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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 2015-re szóló érvényesítõ matricákat
azon tagok kapják meg a helyi csoportokon keresztül, akik teljesítették
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:

Megszavazta az Országgyûlés a
vadászati törvény módosítását 

A tájegységi vadgazdálkodás 
szabályait teremtették meg 

A tájegységi vadgazdálkodás szabályait
teremti meg az Országgyûlés által elfo-
gadott, a vad védelmével, a vadgazdál-
kodással, valamint a vadászattal össze-
függõ törvények módosítása. A jogsza-
bály rendelkezik arról, hogy tájegysé-
genként egy fõvadászt kell kijelölni; bõ-
víti a tiltott vadászati eszközök körét;
létrehozza az Országos Trófeabíráló
Testületet; valamint változtat a vadkárra
vonatkozó szabályokon. A parlament
147 igen, 8 nem szavazattal, 32 tartózko-
dás mellett fogadta el a jogszabályt.

Forrás: MTI, NAK
Részletesen: http://www.oee.hu/hirek/agaza-

ti-szakmai/vadaszati_torveny_modositas_sza-

vazas



Az Állami Számvevõszék vizs-
gálata az állami tulajdonú erdõ-
gazdaságok vagyonkezelésérõl

Sajtótájékoztató az ÁSZ jelentés 
részleteirõl

Az ÁSZ november 17-én sajtótájékozta-
tón mutatta be az állami tulajdonban álló
erdõgazdasági társaságok vagyongazdál-
kodási tevékenységének ellenõrzése so-
rán lefolytatott vizsgálat jelentésének
összefoglaló eredményeit. Az ÁSZ a tár-
saságok 2009. és 2014. elsõ féléve közöt-
ti vagyongazdálkodásának, vagyonérték-

megõrzõ és vagyongyarapítási tevékeny-
ségének szabályszerûségét értékelte. A
szervezet 12 állami erdõgazdaságnál fe-
jezte be a kérdéskör átvilágítását, a to-
vábbi 10 érintett állami társaságnál még
folyik a vizsgálat. Az ÁSZ megállapításait,
javaslatait Domokos László a Számvevõ-
szék elnöke és Makkai Mária felügyeleti
vezetõ részletezte. Az Országgyûlés pénz-
ügyi-gazdasági ellenõrzõ szerve szerint
az állami erdõgazdaságok vagyonnyil-
vántartása nem felel meg a jogszabály-
ban foglaltaknak, a vagyonkezelési szer-
zõdéseik nem támogatják a vagyongaz-
dálkodási feladatok átlátható végrehajtá-
sát, valamint a szabályszerû vagyongaz-
dálkodást. Az ÁSZ elnöke szerint az álla-
mi vagyon tulajdonosi joggyakorlásának
évek óta fennálló problémája, hogy a va-
gyon-nyilvántartási adatok nem megbíz-
hatóak, és nem teljes körûek.

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

szakmai/asz_allami_erdogazdasagok_vizsgalat



FM közlemény az erdõgazdasá-
gokról szóló ÁSZ jelentés 

kapcsán
A minisztérium reagálása a Számve-

võszék megállapításai nyomán
Az Állami Számvevõszék által vizsgált
2009 januárjától 2014 júniusáig terjedõ
idõszakban nem a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium (FM) volt a tulajdonosi
joggyakorló. Az állami erdészeti társa-

ságok az erdõtörvényben foglaltakból
következõen a fenntartható erdõ érdeké-
ben gyarapítják az erdõvagyont, teljesítik
a közjóléti feladataikat, több ezer, az al-
vállalkozói körbe bevont kisvállalkozók-
kal együtt több tízezer munkahelyet tarta-
nak fenn, hozzájárulnak a vidék fejlõdé-
séhez, a regionális törekvésekhez. Az er-
dészeti társaságok részt vállalnak a közjó-
léti feladatok ellátásában, a társadalom
számára a „nyitott erdõ” megvalósításá-
ban a szociális tûzifa programban és a re-
zsicsökkentésben. Az állami erdészeti tár-
saságok nyereségesen gazdálkodnak. Az
FM folyamatosan végzi az állami erdésze-
ti társaságok gazdálkodásának felügyele-
tét is, jogkörébõl adódóan szakmai irány-
mutatásokat, szabályzatokat, utasításokat
ad ki, feladatokat szab számukra.

Forrás: FM Sajtóiroda
Részletesen: http://www.oee.hu/hirek/agaza-

ti-szakmai/fm_kozlemeny_asz_jelentes



Módosult az erdõgazdálkodási
és az erdõvédelmi bírság mér-

tékének kiszámítása 
Megjelent a vonatkozó

342/2015.(XI.11.) kormányrendelet
2015. november 11-én jelent meg az er-
dõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság
mértékérõl és kiszámításának módjáról
szóló 143/2009. (VII. 6.) Kormányrende-
letet módosító, a Magyar Közlöny 170.
számában közreadott 342/2015.(XI.11.)
Kormányrendelet.

Forrás: MK
Részletesen: http://www.oee.hu/ hi-

rek/agazati-szakmai/erdove-

delmi_



Az egyetlen dolog, amit jobb kapni, mint adni!
A Mikulást nem kell bemutatni senkinek. Évről évre ajándékok millióit osztja szét. Lelkiismeretesen teszi a munkáját, 
örömmel okoz meglepetést. De vajon milyen ajándéknak örülne maga a Mikulás? Természetesen egy STIHL 
motorfűrésznek, azaz az egyetlen dolognak, amit jobb kapni, mint adni. Egy STIHL fűrésszel könnyen barkácsolhat  
új szánt magának és rendben tarthatja a rénszarvasok karámját. Jó egy ilyen eszköz a tűzifa darabolásához is  
a kandallóba, persze begyújtani csak azután szabad, ha már távozott a kéményen. Egyszóval a STIHL fűrészek erejét és 
megbízhatóságát a Mikulás is felismerte, ezért használja már hosszú hosszú esztendők óta. És ott lesz vele a jövőben is.

Békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Keresse a STIHL termékeket  
a honlapunkon és szakkereskedésekben!

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

STIHL MS 661 motorfűrész

STIHL_TEL_MIKULAS_2015_ERDESZETI_205x295.indd   1 12/3/15   2:34 PM


