
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.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!
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Kétharmados többséggel
fogadta el az Erdõtörvény 

módosítást az Országgyûlés
Szeptember 1-jén léphet hatályba az új

jogszabály
Május 16-án 10 óra 23 perckor fogadta el
a Parlamentben az Országgyûlés többsé-
ge a T.14461 számú törvényjavaslatot a
benyújtott módosítókkal együtt, így a
2009. évi Erdõtörvény jelentõs mérték-
ben megújult. Az Országgyûlés 117
igen, 57 nem és 1 tartózkodás mellett,
vagyis kétharmados többséggel fogadta
el a jogszabály-módosítást. Ha minden az
elõre eltervezett menetrend szerint zaj-
lik, akkor az új törvény 2017. szeptem-
ber elsején léphet hatályba. Az Ország-
gyûlést a mai napon vezetõ Jakab István
alelnök külön köszöntötte a parlament-
ben megjelent és a karzaton helyet fog-
laló erdész szakemberek, ágazati veze-
tõk, szakértõk és szakmai szervezetek
képviselõinek csoportját, akik tevõlege-
sen vettek részt a törvény megalkotásá-
nak többéves szakmai munkájában.

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

fogadtak_ketharmad_erdotorveny_2017



Az erdõk és az erdõgazdálkodók
érdekeit védi az erdõtörvény

módosítása
NAK-OEE-MEGOSZ közös sajtóközlemény
Az Országgyûlés a mai napon elfogadta
az erdõtörvény módosítását. A jogsza-

bály mintegy két és fél éves elõkészíté-
sében hangsúlyos szerepet játszott a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve
stratégiai partnerei, az Országos Erdé-
szeti Egyesület és a Magán Erdõtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége. A három szervezet véleménye
szerint a jogszabály-módosítás az erdõk
és az erdõgazdálkodók érdekeit védi a
természet értékeinek megõrzése mellett.

Forrás: NAK, OEE, MEGOSZ
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/er-

dok_erdotorveny_nak_oee_megosz



Félmilliárdos kár a borsodi
állami erdõkben

Több mint 100 000 köbméter faanyag
károsodott

Végéhez közeledik az ÉSZAKERDÕ Zrt.
által kezelt állami tulajdonú erdõket ért
károk felmérése. Az áprilisi havazás és vi-
har a Zempléni-hegységben és a Bükk-
ben egyaránt pusztított. Az összesítések
szerint több mint 100 ezer köbméter fa
borult ki a hó és szél miatt, túlnyomórészt
bükk, de fenyõ- és tölgyállományok is
megsínylették a történteket. A vesztesé-
gek 90 százaléka a Bükk-, 10 százaléka a
Zempléni-hegységet érintette. A legna-
gyobb pusztítást a Répáshutai Erdészeti
Igazgatóság területe szenvedte el, ott 60
ezer köbméter fa károsodott. Az összesí-
tett becsült kárérték mintegy 500 millió
forint. Ebben az összegben a faanyag ér-
tékvesztése, az erdõfelújítás költsége,

valamint az erdészeti és turisztikai létesít-
ményekben esett károk is benne vannak
– ismertette Zay Adorján, az ÉSZAKER-
DÕ Zrt. vezérigazgatója.

Forrás: ÉSZAKERDÕ Zrt.
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/fel_milliardos_kar_borsod_erdok



Megjelent a Vadászati törvény
végrehajtási rendeletének a

módosítása
Elérhetõ a jogszabály

A Vadászati törvény végrehajtási rende-
letének módosításáról a 24/2017. (V.
17.) FM rendelet szól, amelyet a Magyar
Közlöny 2017. május 17-én megjelent
70. száma tartalmaz. A módosítások
2017. május 25-én lépnek hatályba.
A jogszabály az OEE honlapján érhetõ el.

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

mai/vth_vhr_modositas



Megjelent a Magyar Közlönyben
az Erdõtörvény módosítása

A 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent a Magyar Közlöny 2017/75.
számában Az erdõrõl, az erdõ védelmé-
rõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsoló-
dó törvények módosításáról szóló 2017.
évi LVI. törvény, amely az OEE honlap-
járól tölthetõ le pdf-formátumban.

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

szakmai/magyar_koz-

lony_erdotorveny



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

TARTÓSAN  

ALACSONY
ÁR

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 HSA 45 sövénynyíró

39 900 Ft ÚJ
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