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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:

Erdészeti szakmai szervezetek
közös erdõtörvény-módosítási

javaslata
Négy szervezet írta alá a miniszternek

szóló javaslatot
Közös levélben küldte meg az erdõtör-
vény-módosítással kapcsolatos javaslatát
négy erdészeti szakmai szervezet dr. Fa-
zekas Sándor földmûvelésügyi miniszter-
nek és dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettesnek. A konkrét javaslatot tartal-
mazó levelet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, az Országos Erdészeti Egyesület,
a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége és a Pro Silva
Hungaria Egyesület írta alá. Az anyag a
szakmai szervezetek 2015. október elején
leadott elképzelésein alapul, ami az OEE
és a MEGOSZ honlapján is olvasható.
Forrás: OEE, NAK, MEGOSZ, Pro Silva

Hungaria Egyesület
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/szak-

mai_szervezetek_erdotorveny_modositas_2016



Az ipari célú erdõtelepítés is
bekerül az erdõtörvény 

módosításba
Új erdészeti tevékenységi forma

Új erdészeti tevékenységi formaként, tör-
vénymódosítással már a közeljövõben
bekerülhet az erdõtörvénybe az ipari cé-
lú erdõtelepítés – közölte a Miniszterel-
nökség agrár-vidékfejlesztésért felelõs ál-
lamtitkára Somogyszobon. Kis Miklós
Zsolt, a magánerdõ-tulajdonosok éves

országos találkozójához kapcsolódó saj-
tótájékoztatón elmondta, hogy várhatóan
egyéni képviselõi indítványként bekerül
a jelenlegi erdõtörvénybe a ma még a
jogszabály által el nem ismert, de egyre
nagyobb jelentõségû ipari célú erdõ fo-
galma.

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

dotelepites_bekerul_modositas_erdotorveny



A magyar kormány minden 
eszközzel támogatja a Soproni

Egyetemet
Jó úton halad a felsõoktatási intézmé-

nyek átalakítása
Jó úton halad a felsõoktatási intézmények
átalakítása – mondta az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériumának oktatásért felelõs
államtitkára Sopronban, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem központi tanévnyitó
ünnepségén. Palkovics László kifejtette,
az egyik legfontosabb eredmény, hogy a
diákok bizalma újra megerõsödött a ma-
gyar felsõoktatás iránt. Hozzátette, hogy
idén szeptemberre, hosszú évek óta elõ-
ször, megszûnt a felsõoktatási intézmé-
nyek adóssága. Ahhoz, hogy a hazai fel-
sõoktatás „magasabb minõségre kapcsol-
jon”, nemcsak a fenntartónak, hanem az
intézményeknek is a lehetõ legambició-
zusabb terveket kell kitûzniük és megva-
lósítaniuk – mondta az államtitkár. Kitért
arra, hogy 2017-tõl a négy soproni kar –
a Benedek Elek Pedagógiai Kar, az Er-

dõmérnöki Kar, a Közgazdaságtudomá-
nyi Kar, valamint a Mûszaki, Faanyagtu-
dományi és Mûvészeti Kar – önállóan,
Soproni Egyetemként folytatja a tevé-
kenységét, miután a szenátus elfogadta a
szombathelyi Savaria Egyetemi Központ
kiválási szándékát. A Soproni Egyetemet
a magyar kormány minden eszközzel tá-
mogatja – jelezte Palkovics László.

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

sopron_egyetem_tamogatas_kormany



Beköltöztek az állami erdõgaz-
daságok Budapest szívébe

Erdõvarázs – interaktív családi nap a
Szabadság téren

Elsõ alkalommal mutatkoztak be szep-
tember 9-10. között az Erdõvarázs inter-
aktív családi napon az állami erdõgazda-
ságok a Szabadság téren. Az Erdõvarázs
égisze alatt az erdészetek színes program-
kínálata a gyermekek mellett a felnõtteket
is játékos ismeret elsajátítására invitálta. A
rendezvény közösségbe hívja és a ma-
gyar erdõk természeti értékeinek kincses-
tárába kalauzolják a fiatalokat, a szépko-
rúakat és a zöld környezet szépségei iránt
fogékony családokat is – mondta Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter a ren-
dezvény megnyitóján.  A rendezvény fon-
tos küldetése, hogy a hazai erdõ- és vad-
gazdálkodás eredményei, a közjót szolgá-
ló fejlesztések és beruházások minél több
emberhez eljussanak. 

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

mai/erdovarazs_budapest_alla-

mi_erdogazdasagok



Felfedezők öröksége

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

A STIHL szakemberei az alapítás óta megelőzik saját korukat. Kalandorok, akiket a felfedezés öröme hajt előre. Úttörők, akik felrúgják  
a szabályokat, és újakat alkotnak helyettük. Mérnökök, akik lépten-nyomon előremutató megoldásokkal rukkolnak elő. 
A hosszú élettartam érdekében a STIHL ma már minden termékét tartóssági tesztek egész sorának veti alá. Az üzemanyag-adagolóval 
ellátott tesztkabinokban éjjel-nappal folyik a munka, de a STIHL mérnökei többek között mérik a zajszintet, vibrációs teszteket hajtanak végre, 
áramlásszimulációt végeznek, a gépek indítását és működését pedig klímakamrában tesztelik. A gép forog. Az alkotók sosem pihennek.

STIHL. Nemzedékekre tervezve

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

STIHL MS 170  
motorfűrész 
[69 900 Ft helyett]

59 900 Ft
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