
Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsá-
gi kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvez-
ményt vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a
vadászházi 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 kedvezményrendszerrõl 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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Áremelkedés és fahiány 
jellemzi a tûzifapiacot

Jelentõsen nõtt a kereslet

Az elõzõ hideg tél miatt több fát kellett
felhasználni, mint általában, ami miatt
csökkentek a készletek. Emiatt jelenleg
drágábban lehet kapni tûzifát legálisan.
A készlethiány miatt megjelentek az il-
legális árusok is. Az áremelkedés és a
fahiány több okra vezethetõ vissza. Ta-
valy év végén, az idei év elején ke-
mény, hideg volt a tél, több fát kellett
felhasználni, mint általában, ami miatt
csökkentek a készletek, vagy teljesen ki
is ürültek a kamrák. Az elõzõ év végén
már külföldrõl is be kellett hozni tüze-
lõt, hogy fedezni lehessen az igényeket.
A friss tapasztalatok miatt pedig most
egy kicsivel több fát szeretnének venni
az emberek, ami növeli a keresletet,
ezáltal az árakat is – fejtette ki Reinitz
Gábor, a Pilisi Parkerdõ Zrt. mûszaki
igazgatósági fõmérnöke a Napközben
címû mûsorban. Az elmúlt egy-két év-
ben egyébként számos olyan rendelke-
zés lépett hatályba, ami visszaszorította
az illegális fakereskedelmet. Ez azt is
eredményezte, hogy azok a vevõk is
megjelentek a piacon, akik korábban
esetleg nem kontrollált forrásból szerez-
ték be a tûzifát, ami szintén emelte a
keresletet.

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

mai/aremelkedes_tuzifahiany_piac

Új eszközökkel készül 
az erdõtüzek oltására a 

katasztrófavédelem

6,1 milliárd forintos fejlesztés

A projekt célja, hogy új vízszállító és
erdõtûzoltó, úgynevezett erdõtüzes
gyorsbeavatkozó, valamint többcélú
tûzoltógépjármûvek vásárlásával a ka-
tasztrófavédelem erõi még rövidebb
idõ alatt, nagyobb kapacitással, moder-
nebb felszerelésekkel vonulhassanak a
kárhelyszínre, hatékonyabban tudják
felszámolni a károkat, mindezt úgy,
hogy az alkalmazott eszközök, vala-
mint beavatkozási eljárások által oko-
zott negatív környezeti hatások a lehetõ
legalacsonyabb intenzitással jelentkez-
zenek. Cél, hogy a katasztrófavédelmi
szervek olyan gépjármûtechnikai állo-
mánnyal rendelkezzenek, ami a szer-
vezetet azonnali válaszlépésekre teszi
képessé, például a klímaváltozás okoz-
ta erdõ- és vegetációs tüzek terjedésé-
nek megakadályozásakor és más,
összetett, speciális feladatok ellátása-
kor is. Fontos, hogy a vízutánpótlás
vízhiányos területeken is megoldott le-
gyen. Az oltóanyag utánpótlását a ki-
emelten vízhiányos területeken arra
megfelelõ mûszaki paraméterekkel
rendelkezõ vízszállítók képesek a le-
hetõ legrövidebb idõn belül biztosíta-
ni. A BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság célja, hogy az erdõ- és
bozóttüzeket a nehezen megközelít-

hetõ helyeken is hatékony mûszaki fel-
szereltséggel és megfelelõ mobilitással
rendelkezõ gépjármûvekkel lehessen
felszámolni.

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

mai/uj_eszkozok_katasztrofavedelem_besze-

rezes



Zöldbe borult a Szabadság tér

Megnyílt a II. Erdõvarázs Családi Nap

Budapest szívében dr. Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter ünne-
pélyes megnyitója és Révész Máriusz,
a kerékpározásért és az aktív kikap-
csolódás népszerûsítéséért felelõs kor-
mánybiztos köszöntõje után több száz
iskolás gyermek élénk nyüzsgése kö-
zepette kezdõdött meg a II. Erdõva-
rázs Családi Nap, ahol az állami erdõ-
gazdaságok két napon keresztül a
vadregényes magyar erdõk értékeit és
az erdészek izgalmas munkáját mutat-
ták be.  A tavaly nagy sikerrel zárult,
a Földmûvelésügyi Minisztérium szer-
vezésében megvalósuló Erdõvarázs
Családi Nap után az állami erdõgaz-
daságok idén másodszorra is kiköltöz-
tek a budapesti Szabadság térre, hogy
a tavalyinál is több, immár 15 temati-
kus sátorban mutassák be a hazai
erdõk titkait és a magyar erdészek
mindennapi munkájának sokféle ve-
tületét.

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

mai/masodik_erdova-

razs_nap_buda-

pest_nyitas



„Kalandnak indult, a STIHL gépei azonban fél év leforgása alatt helyet követeltek 
maguknak a kertemben. Akkus lombfúvó, benzines motorfűrész 
vagy magasnyomású mosó: egytől egyig magabiztosan teszik a dolgukat, 
én pedig minden alkalommal valami újat fedezek fel bennük. 
Akárcsak saját magamban.”

Az akció idôtartama: 2017. szeptember 1. – október 31.
között vagy a készlet erejéig.

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