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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 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
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:

Soproni Egyetem néven mûködik
tovább az NymE 

Több felsõoktatási intézmény és kar 
átalakul

A Nyugat-magyarországi Egyetem négy
soproni kara február 1-tõl Soproni Egye-
tem néven mûködik tovább. Az intéz-
mény november végi tájékoztatásában
felidézték Palkovics László kijelentését;
az oktatásért felelõs államtitkár még júli-
us 6-án Sopronban elmondta, hogy
„fenntartható, fejlõdõképes, az erdészeti
és a faipari területen Európa vezetõ ku-
tatóközpontját mûködtetõ egyetemmé
alakul a Nyugat-magyarországi Egye-
tem”. Szintén a hónap legelejétõl az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
keretein belül folytatja tevékenységét a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központja (SEK).

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

soproni_egyetem_neven_mukodik_to-

vabb_az_nyme



Megkezdõdtek az elõkészületek
a 2021-es vadászati 

világkiállításra
Megnyílt a 2017-es FeHoVa

A Földmûvelésügyi Minisztérium indítvá-
nyozza egyes vadhús és a halhús áfájának
5 százalékra mérséklését annak érdeké-
ben, hogy az egészséges, jórészt bio élel-
miszerek szélesebb fogyasztói rétegek-
hez juthassanak el – jelentette be Fazekas

Sándor a 24. Fegyver, Horgászat, Vadá-
szat (FeHoVa) kiállítás megnyitóján a
Hungexpo Budapesti Vásárközpontban.
A szaktárca vezetõje elmondta: az indít-
ványt várhatóan a következõ költségvetés
elõkészítésekor nyújtják be. Mint ismer-
tette: Magyarországon nõtt a vadhúsfo-
gyasztás, a lõtt vad a vadgazdálkodási
ágazat meghatározó bevételi forrása lett,
2005-höz képest 15-rõl 25 százalékra
nõtt aránya az árbevételben. 2010 óta az
értékesítési bevétel megduplázódott,
megközelítette a 6 milliárd forintot.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes a FeHoVa megnyitóján bejelentette:
elindultak az elõkészületek a 2021-es
budapesti vadászati világkiállításra. Az
esemény megrendezésének elõkészü-
leteit három helyszínen, a Hungexpo
Budapesti Vásárközpontban, a hatvani
Vadászati Múzeumban és a megújult
Budapesti Állatkertben kezdték meg.

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

fehova_2017_megnyito



Egyeztetés az új erdõgazdálko-
dási szabályokról

Fókuszban az osztatlan közös tulaj-
donban lévõ erdõk hasznosítása

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara január
10-én egyeztetést tartott a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium, a Magán Erdõtulajdo-
nosok Országos Szövetsége delegált
szakértõivel az erdõ használatára,

használatba adására vonatkozó erdõtör-
vényi szabályozás módosítástervezeté-
rõl. Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló törvény mó-
dosítását tartalmazó elõterjesztés köz-
igazgatási egyeztetés alatt áll. Ennek
során konkrét jogsértések kapcsán felve-
tõdött, hogy a hatályos szabályozás mel-
lett a magántulajdonú erdõk használatba
adása során túl nagy a tulajdonosi jogok
sérülésének kockázata. Az erdõ haszná-
latát kerékkötõként akadályozó kisebb-
ség problematikájának kivédését a java-
solt szabályozás azzal segítené elõ, hogy
ilyen esetben a többség számára lehetõ-
vé tenné a tulajdoni hányaduknak meg-
felelõ terület egyszerû leválasztását, és
azon a gazdálkodás beindítását.

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

mai/egyeztetes_uj_erdogazdalkodasi_szabalyok



Új fõigazgató a NAIK élén
Integrált agrárkutató hálózat

Dr. Gyuricza Csaba megbízott fõigazgató
vezeti a Nemzeti Agrárkutatási és Innová-
ciós Központot. A NAIK tizenhárom
agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcso-
lódó kutatóintézetet és további négy
gazdasági társaságot irányít. A kutatási te-
vékenységek lefedik a hazai mezõgazda-
sági szektor minden jelentõs területét,
valamint a hozzá kapcsolódó oktatási és
szaktanácsadási szaktevékenységeket is.
A NAIK székhelye Gödöllõn található. 

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

szakmai/gyuricza_csa-

ba_a_naik_elen



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

További részletek és szakkereskedéseink listája: 
stihlnemzedekek.hu

Megbízható mindenes
Vannak kertápoló motorfűrészek. Vannak erdőgazdálkodó, fakitermelő gépek, és van egy könnyű, precíz, mégis nagy 
teljesítményű akkus fűrész, ami tűzifaaprítás, fa építőanyagok méretre szabása és gyümölcsfák koronaalakítása 
során is kapóra jön.

A STIHL MSA 120 C-BQ a gyártó 90 éves tapasztalatát és az akkumulátorok legújabb fejlesztéseit sűríti magába. 
A teljesítményről és a pontos vágási felületről a különleges fűrészlánc gondoskodik, miközben az erősebb lítium-ion 
akkuval a kompakt gép akár 35 perc folyamatos munkára is képes töltés nélkül. 
Ez a gyakorlatban csaknem 100 vágást és jó néhány munkaórát jelent.

STIHL. Nemzedékekre tervezve
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