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Az „Erdészcsillag” Alapítvány Kuratóri-
um 2010. május 5-én, az OEE Tanács-
termében tartotta idei elsõ ülését. Jelen
vannak: Gémesi József, a Kuratórium el-
nöke, Bak Julianna, dr. Magas László,
kuratóriumi tagok és meghívottként Or-
mos Balázs, az OEE fõtitkára, Mester
Gézáné titkárságvezetõ. 

Gémesi József elnök megállapította,
hogy a Kuratórium 3 fõvel határozatké-
pes. A Kuratórium tagjai a kiküldött
meghívóban szereplõ napirendi ponto-
kat egyhangúan elfogadták.

1.Napirendi pont: a 2009. évi be-
számoló és közhasznúsági jelentés
elfogadása

Az elkészült mérlegbeszámolót és a
közhasznúsági jelentést – melyet a Ku-
ratórium tagjai írásban megkaptak – el-
nök szóban ismertette, illetve kiegé-
szítette. Külön kiemelte, hogy a Kurató-
rium elnöke és tagjai részére bér és
egyéb kifizetés nem történt.

1/2010.(május 5.) sz. határozat
A Kuratórium tagjai az Erdész-

csillag Alapítvány 2009. évi mérleg-
beszámolóját 2168 eFt mérleg-fõ-
összeggel és 318 eFt mérleg szerin-
ti eredménnyel (3 fõ) egyhangúan
elfogadták.

2/2009. (május 12.) sz. határozat
A Kuratórium tagjai az Erdész-

csillag Alapítvány 2009. évi köz-
hasznúsági jelentését egyhangúan
(3 fõ) elfogadták.

2.Napirendi pont: Pályázati felhí-
vások

1., Szociális segélykérelem pályázat
4/2010. (május 5.) sz. határozat
A Kuratórium (3 fõ) egyhangú-

an úgy határozott, hogy az elõzõ
évhez hasonló módon, változtatás
nélkül 2010. évre kiírja a szociális
segélykérelem pályázatot. A pályá-
zati kiírást az Erdészeti Lapok jú-
niusi számában közzé kell tenni.

Gémesi József felkérte az OEE Titkár-
ságát, hogy a felhívást az OEE vala-
mennyi helyi csoport titkárának e-mail-
ben küldje meg. 

2., Erdészeti ösztöndíj pályázat
Gémesi József javaslatot tett a

2010/2011. évi erdészeti ösztöndíj pá-
lyázati kiírásának módosítására, tekin-

tettel arra, hogy nem különíthetõk el
egymástól a középiskolák és szakközép-
iskolák. Ennek figyelembe vételével a
pályázat 2. pontja az alábbiak szerint
módosulna: „szakmai középfokú is-
kolai tanuló 2 fõ”.

A Kuratórium felkérte az OEE Elnöksé-
gét, hogy az Erdészeti Ösztöndíj Szabály-
zatot a fentieknek megfelelõen módosítsa.

5/2010.(május 5.) sz határozat
A Kuratórium (3 fõ) egyhangú-

an elfogadta a pályázati kiírás mó-
dosítását és ennek megfelelõen a
2010/2011. tanévre erdészeti ösz-
töndíj pályázatot ír ki egyetemi
hallgatók és szakmai középfokú
iskolai tanulók részére. A pályáza-
ti kiírást az Erdészeti Lapok júniu-
si számában közzé kell tenni.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke

* * *
Az Erdészcsillag Alapítvány fel-

hívása
az erdészeti ösztöndíj 2010/2011.

évi pályázatára

1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Er-

dõmérnöki Kar, Sopron
Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és

Kollégium, Ásotthalom
Dráva Völgye Középiskola és Kollé-

gium, Barcs
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépis-

kola, Szeged
Roth Gyula Gyakorló Szakközépis-

kola és Kollégium, Sopron
Széchenyi Zsigmond Szakközépis-

kola és Szakiskola, Szõcsénypuszta
Debreceni Márton Szakképzõ Iskola,

Miskolc
Vadas Jenõ Erdészeti és Vadgazdál-

kodási Szakképzõ Iskola és Kollégium,
Mátrafüred hallgatói.

2. Az adományozás feltétele
Egyesületi ösztöndíjban az egyetemi,

szakközépiskolai és szakiskolai nappali
tagozatos, okleveles erdõmérnök, er-
désztechnikus, erdészeti szakmunkás
szakon elsõ alapképzésben és elsõ ki-
egészítõ alapképzésben részt vevõ hall-
gatók részesülhetnek két lezárt félév
(egy tanévnek megfelelõ oktatási idõ-
szak) után, képzési szintenként egy tan-
évre, a következõ létszámban:

egyetemi hallgató 1 fõ
szakmai középfokú iskolai tanuló 2 fõ

Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alap-
ján az a hallgató, tanuló nyerheti el, aki:

a) az elõzõ tanév mindkét félévében
4,5-nél, a szakiskolai tanuló 4,2-nél
jobb tanulmányi eredményt ért el,

b) tudományos, szakiskolai diákkör-
ben, illetve szakmai területen kimagas-
ló munkát végez és a magyar erdészha-
gyományokon alapuló kiemelkedõ kö-
zösségi tevékenységet folytat. 

A szakmai elõmenetelen kívül legfel-
jebb a pályázó teljesítménynek 10 száza-
lékáig figyelembe vehetõ a hallgató, tanu-
ló közéleti, közösségi, sport és egyéb te-
vékenysége, illetve szociális helyzete.

Ugyanaz a hallgató, tanuló több éven
át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat,
de minden tanévben újra kell pályáznia.

A pályázatot az oktatási intézmény ve-
zetõjének címére, június 15-ig kell beadni.

3. Az ösztöndíj havi összege
egyetemi hallgató esetén az ösz-

töndíj havi összege a 2010/2011. tanév
elsõ négy hónapjára 34 000.-Ft/hó, a
következõ hat hónapjára a 2011. évre
hatályos költségvetési törvény által
meghatározott összeg,

szakmai középfokú iskolai tanuló
esetében az egyetemi hallgató ösz-
töndíjának 50%-ával azonos.

4. Az ösztöndíj elbírálásának
módja

Az egyesületi ösztöndíj adományo-
zására benyújtott pályázatokat éven-
ként június 30-ig az Erdõmérnöki Kar
dékánja, illetve a szakközépiskolák és
szakiskolák igazgatói javaslattal továb-
bítják az egyesület elnökének. Az Er-
dészcsillag Alapítvány kuratóriuma leg-
késõbb augusztus 19-ig dönt az ösz-
töndíjak odaítélésérõl.

Az ösztöndíjat pályázati ûrlapon le-
het igényelni, amelyet az adott oktatási
intézményben vehet át.

Az egyesületi ösztöndíj átadására az
érintett oktatási intézmények évnyitóin
kerül sor.

Amennyiben a hallgató, tanuló hall-
gatói, illetve tanuló jogviszonya bármi-
lyen okból megszûnik, vagy szünetel,
az ösztöndíj tovább számára nem folyó-
sítható. Ugyancsak fel kell függeszteni
az ösztöndíj folyósítását, ha a hallgató,
tanuló ellen jogerõs, elmarasztaló fe-
gyelmi határozat születik.

Gémesi József 
Erdészcsillag Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány hírei
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A felhívás célja: A rászorulók támogatá-
sa, családsegítés, idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálko-
dás területén dolgozók és családtagjaik,
az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak
minõsül, a feleség (özvegy) és gyerme-
kek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5
éves, e területen végzett, igazolt munka-
viszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ:
1. Elhunyt erdészek és erdészeti dolgo-

zók gyermekeinek megsegítése, esély-
egyenlõségük megteremtése, anyagi
helyzetük javítása érdekében.

2. Nehéz anyagi körülmények között
élõ erdészek és családjuk helyzeté-
nek javításához.

3. Idõskorú, nyugdíjas erdészek szo-
ciális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követel-
ményei:

A pályázatokat augusztus 31-ig (2
példányban) kell benyújtani (a szük-
séges mellékletekkel együtt) az OEE
Erdészcsillag Alapítvány 1027. Bu-
dapest, Fõ u. 68. címre.

A pályázatot beadhatja a jogosult, illet-
ve egyesületi helyi csoport, vagy szak-
osztály, illetve munkahelyi közösség is a
kedvezményezett megjelölésével, ameny-
nyiben a rászorultság körülményeit és a
szükséges adatokat ismeri (adatlap).

A beadott pályázathoz mellékelni
kell: a kitöltött „Adatlap”-ot (1.sz. mel-
léklet), az Országos Erdészeti Egyesület
Helyi Csoport titkárának véleményével.

Az Adatlap információin kívül, rövi-
den indokolni kell a rászorultság körül-
ményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az
elbírálás fõbb szempontjai

A pályázat évente egy alkalommal
kerül kiírásra.

A pályázatokat az Alapítvány kurató-
riuma szeptember 30-ig elbírálja és
döntésérõl értesíti a pályázókat, vala-
mint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása
során az alábbi szempontokat vizsgálja:

• A közös háztartásban élõk  egy fõ-
re esõ havi jövedelme és a mindenkori
minimálbér viszonya,

• a kérelmezõ egészségi állapota,
betegállományának hossza, kórházi ke-
zelése, esetleges balesete, leszázaléko-
lása, esetleg haláleset stb.

• a család összjövedelmét, illetve ki-
adásait befolyásoló lényeges változások,

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

A segély alsó és felsõ határértékét a
rendelkezésre álló szabályozás és kere-
tek ismeretében a kuratórium határozza
meg, melyet az indokok súlyossága és
az igénylõk száma befolyásol.

Gémesi József
a kuratórium elnöke

ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 
ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok 

és családtagjaik támogatására

2010. március 18-19-én Felsõtárkány-
ban a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyugati Kapu Oktató- és Látogató Köz-
pont  épületénél gyülekeztek az OEE
Erdõmûvelési Szakosztály  tagjai a Tiszt-
újító Közgyûlésre. Mintegy 32 fõ részvé-
telével kezdõdött meg a rendezvény,
ahova Szombathelytõl Kelet-Magyaror-
szágig az ország egész területérõl ér-
keztek a meghívottak.

Urbán Pál szakosztályelnök üdvö-
zölte a megjelent tagtársakat, külön kö-
szöntve Tóth Gábort, az OEE Országos
Választási Bizottságának tagját. Ezután
néhány szóban beszélt arról, hogy érde-
mes volt dolgozni, mert az elmúlt négy
év alatt a nagy múltú szakosztály sikere-
sen tudta továbbvinni az elõdök által
megkezdett munkát. A számos terepi
program és külföldi tanulmányút mellett
hatásosan mûködött közre a szakmapo-
litika, az erdõgazdálkodás és vadgazdál-
kodás kapcsolata és az új erdõtörvény
megalkotásának tárgykörében. Megkö-
szönte a tagság támogató jellegû segítsé-
gét és leköszönt posztjáról.

Ezután Rostáné Reményfy Rita tit-
kár részletesen beszámolt az elmúlt cik-
lus történéseirõl. Beszélt az évente az
ország más-más tájaira szervezett szak-
mai programokról, amelyek mindig
nagy sikert arattak, és igen jó hangulatú-
ak voltak. Kiemelte a magas szintû tudo-
mányos fórumokat, melyeken az ERTI
neves kutatói mellett a Nyugat-magyar-
országi Egyetem professzorai, vagy az
FVM Természeti Erdõforrások Fõosztá-
lyának vezetõi tartottak elõadásokat. 

Bús Mária a  Választási Bizottság el-
nöke ismertette a Bizottság munkáját,
és megnevezte a Szakosztály vezetõsé-
gébe, valamint az országos elnökség
tagjaira jelöltek névsorát.  

A szavazás eredményeképpen a köz-
gyûlés által megválasztott Szakosztály
Vezetõség a következõ: Elnök: Urbán
Pál erdõmérnök, titkár: Rostáné Re-
ményfy Rita erdõmérnök.

Az újonnan megválasztottak nevé-
ben Urbán Pál elnök köszönte meg a
bizalmat, és röviden felvázolta elkép-
zeléseit.

Bús Mária külön megköszönte a Szak-
osztály azon vállalkozó szellemû  tagjai-
nak bátorságát, akik a Szakosztály érde-
kében a vezetõségi posztokra a tisztújí-
tás kapcsán vállalták a jelöltséget.

Ezzel  a Szakosztály tisztújító köz-
gyûlése véget ért.

Délután a Bükki Nemzeti Park, az
EGERERDÕ Zrt., valamint az MGSZH Er-
dészeti Igazgatóság szakembereinek
közremûködésével „erdõgazdálkodás
nemzeti parki területen” témájú terepi
programon vettünk részt. A bemutató
során a Felsõtárkányi Erdészet példáján
keresztül kaptunk képet az EGERERDÕ
68%-ban valamilyen természetvédelmi
korlátozással érintett gazdálkodásáról,
mely a Felsõtárkányi Erdészet esetében
88% nemzeti parki védettséget jelent. Az
Erdészet a 2006.01.01.-tõl érvényes erdé-
szeti üzemtervét 2008. december végén
kapta kézhez az üzemtervi tárgyalás
záró jegyzõkönyvének véleményeltéré-
se miatt. A BNPI ugyanis azt kérte, hogy
az Erdészet védett területének negyede
ne vágásos üzemmódban legyen tervez-

Tisztújító közgyûlés az OEE Erdõmû-
velési Szakosztálynál




