
OEE ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok 
és családtagjaik támogatására.

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, idõsko-
rúak gondozása.

Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálkodás területén dolgozók
és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minõsül
a feleség (özvegy) és a gyermekek (18 éves korig). Feltétel: lega-
lább 5 éves, e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE
tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
– Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek meg-

segítése, esélyegyenlõségük megteremtése, anyagi helyzetük
javítása érdekében.

– Nehéz anyagi körülmények között élõ erdészek és családjuk
helyzetének javításához.

– Idõskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a
szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapít-
vány 1027. Budapest, Fõ u. 68. címre.
A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport
vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezmé-
nyezett megjelölésével, amennyiben a rászorultság körülménye-
it és a szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött „Adatlap”-ot
(1.sz. melléklet), az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport
titkárának véleményével.
Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászo-
rultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás fõbb szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.
A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma szeptember 30-ig elbí-
rálja és döntésérõl értesíti a pályázókat, valamint az OEE illeté-
kes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szemponto-
kat vizsgálja:
– A közös háztartásban élõk  egy fõre esõ havi jövedelme és a

mindenkori minimálbér viszonya,
– a kérelmezõ egészségi állapota, betegállományának hossza,

kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg
haláleset stb.

– a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges
változások,

– eltartottak, gyermekek száma,
– árvaság,
– az igény gyakorisága,
– helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a rendelkezésre álló szabályo-
zás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet
az indokok súlyossága és az igénylõk száma befolyásol.

Gémesi József 
a kuratórium elnöke
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1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
– Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar, Sopron
– Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
– Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs
– Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Szeged
– Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron
– Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola, Szõ-

csénypuszta
– Debreceni Márton Szakképzõ Iskola, Miskolc
– Vadas Jenõ Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola

és Kollégium, Mátrafüred
hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban az egyetemi, szakközépiskolai és szakis-
kolai nappali tagozatos, okleveles erdõmérnök, erdésztechni-
kus, erdészeti szakmunkás szakon elsõ alapképzésben és elsõ
kiegészítõ alapképzésben részt vevõ hallgatók részesülhetnek
két lezárt félév (egy tanévnek megfelelõ oktatási idõszak) után,
képzési szintenként egy tanévre, a következõ létszámban:

egyetemi hallgató 1 fõ
szakközépiskolai tanuló 1 fõ
szakiskolai tanuló 1 fõ

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a hallgató, tanuló
nyerheti el, aki:
a) az elõzõ tanév mindkét félévében 4,5-nél, a szakiskolai tanu-

ló 4,2-nél jobb tanulmányi eredményt ért el,
b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai terüle-

ten kimagasló munkát végez és a magyar erdészhagyományo-
kon alapuló kiemelkedõ közösségi tevékenységet folytat. 

A szakmai elõmenetelen kívül a pályázó teljesítményének legfel-
jebb 10 százalékáig figyelembe vehetõ a hallgató, tanuló közéleti,
közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete.
Ugyanaz a hallgató, tanuló több éven át is elnyerheti az egyesü-
leti ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia.
A pályázatot az oktatási intézmény vezetõjének címére, június
15-ig kell beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege
– egyetemi hallgató esetén az ösztöndíj havi összege a

2009/2010. tanév elsõ négy hónapjára 34 000.-Ft/hó, a követ-
kezõ hat hónapjára a 2009. évre hatályos költségvetési tör-
vény által meghatározott összeg,

– szakközépiskolai, szakiskolai tanuló esetében az egyetemi
hallgató ösztöndíjának 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának módja
Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat
évenként június 30-ig, az Erdõmérnöki Kar dékánja, illetve a
szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják
az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriu-
ma legkésõbb augusztus 19-ig dönt az ösztöndíjak odaítélésérõl.
Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon lehet igényelni, amelyet az adott
oktatási intézményben lehet átvenni.
Az egyesületi ösztöndíj átadására az érintett oktatási intézmé-
nyek évnyitóin kerül sor.
Amennyiben a hallgató, tanuló hallgatói, illetve tanuló jogviszo-
nya bármilyen okból megszûnik, vagy szünetel, az ösztöndíj to-
vább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni
az ösztöndíj folyósítását, ha a hallgató, tanuló ellen jogerõs, el-
marasztaló fegyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Egyesületi hírek
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Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása
az erdészeti ösztöndíj 2009/2010. évi pályázatára


