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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:

Megkezdõdött a tanév az erdé-
szeti szakoktatásban is

Központi tanévnyitó az agrárszakképzõ
iskolákban

A Földmûvelésügyi Minisztérium fenn-
tartásában mûködõ agrárszakképzõ is-
kolák hagyományos tanévnyitó ünnep-
ségét augusztus 31-én Velencén a Dr.
Entz Ferenc Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola és Kollégiumban tartották. Tur-
csányi Sándorné iskolaigazgató tanév-
nyitó köszöntõje után Román István ag-
rárszakképzésért felelõs helyettes állam-
titkár nyitotta meg a 2016/17-es tanévet.
A helyettes államtitkár emlékeztetett ar-
ra, hogy a szakképzés jelentõs tartalmi
és strukturális átalakítása a minisztérium
agrárszakképzõ iskoláiban is változást
jelent. Szakgimnáziumi képzés indul
szeptembertõl, ami a mostani kilencedi-
keseket érinti. Eddig a tanulók négy év
elteltével érettségiztek, majd a szakma
megszerzéséhez még egy évet kellett tel-
jesíteniük. Mostantól a szakgimnáziu-
mokban négy év alatt érettségit és szak-
mát szereznek, így aki nem akar tovább-
tanulni, az is el tud majd helyezkedni, de
az érettségit követõen egy év alatt a
technikus végzettséget is megszerezhe-
tik. Az átalakulás a korábbi szakiskolai
képzésben is megjelenik. A korábbi szak-
iskolák szakközépiskolákká válnak,
ahol az elsõ három évben szakmai kép-
zésben részesülnek a diákok, majd ezt

követõen lehetõségük nyílik az érettségi
megszerzésére két év alatt. Így mindkét
iskolatípus érettségit adó intézménnyé
vált, növelve ezzel a tanulók esélyeit.

Forrás: FM, OEE
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/ta-
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Ökológiai jelentõsegû területre
nem lehet akácot telepíteni 

Elutasította az Európai Bíróság 
a magyar keresetet

Elutasította Magyarországnak az ökoló-
giai jelentõségû területek kijelölése tár-
gyában benyújtott keresetét az Európai
Bíróság, és azzal indokolta döntését,
hogy az Európai Bizottság jogszerûen járt
el, amikor az õshonos fajokat vette figye-
lembe az ökológiai jelentõségû területek
meghatározása érdekében. Az Európai
Bizottság a mezõgazdasági termelésben
a környezettudatosság elõmozdítása ér-
dekében elõírta, hogy olyan területeken,
amelyeken nem használnak ásványi mû-
trágyát vagy növényvédõ szereket, csak
õshonos fajok ültethetõk. Magyarország
szerint az uniós bizottság rendelete túl-
ment a ráruházott hatáskörökön, és ezért
a nem õshonos fajokra vonatkozó korlá-
tozás megsemmisítését kérte a törvény-
széktõl. A döntés hangsúlyozza: noha „a
tagállamok hatáskörébe tartozik a rövid
vágásforgójú fás szárú energetikai ültet-

vények létesítése érdekében telepíthetõ
fafajok meghatározása, e fajoknak meg
kell felelniük az Európai Parlament és a
Tanács által elfogadott alaprendelet és a
Bizottság rendeletében megállapított kri-
tériumoknak”.

Forrás: Piac és Profit
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/oko-
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Benyújtották a vadászkamarai
törvény módosításának tervezetét

Kötelezõ tagság

Ha elfogadja az Országgyûlés, a jogsza-
bály-módosítás értelmében ismét köte-
lezõvé válhat a vadászkamarai tagság a
sportvadászok számára is, emellett pe-
dig az érdekképviselet jelentõs többlet-
forráshoz juthat. Az Országos Magyar
Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI.
törvény módosításáról szóló törvény ter-
vezetét egyéni képviselõi indítványként
augusztus 29-én nyújtotta be Kövér
László házelnöknek dr. Semjén Zsolt
(KDNP) és Lázár János (Fidesz). A tör-
vénymódosítás 2017. január 1-jétõl
visszaállítaná a kötelezõ vadászkamarai
tagságot. A vadászati törvény 2015. no-
vemberi módosítása az OMVK hatáskö-
rébe utalja a külföldi vadászok vadásza-
ti engedélyének kiadását. A kamarai tör-
vény módosításának értelmében 2017.
március 1-jétõl az ebbõl származó bevé-
telek is a szervezethez kerülhetnek.

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

szakmai/vadaszkamarai_

torveny_modositas



A kitartó, szenvedélyes munka mindnyájunkat naggyá tesz. Legendásak a favágók. Legendás az erdész és az ezermester.  
De legendás a sövényeit gondozó háziasszony, a tűzifát aprító családapa, és legendásak a munkaeszközeik is. A gépek fejlődése 
során az első mérföldkövet a STIHL Contra piacra dobása jelentette. Az 1959-es csúcsmodell technikai újításai még a mai, 
modern gépeken is rendre visszaköszönnek. A kiváló minőségű termékekhez magas színvonalú szaktanácsadás, gondos üzembe 
helyezés és egyedülálló szervizszolgáltatás párosul. A STIHL sikertörténete 90 éve tart, miközben a magyarországi leányvállalat 
idén már alapításának 25. évfordulóját ünnepli.

STIHL. Nemzedékekre tervezve

A legendák  köztünk élnek

Az akció idôtartama: 2016. szeptember 1. – október 31.

STIHL MS 170  
motorfűrész 
[69 900 Ft helyett]

59 900 Ft

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


