
FOGADJ ÖRÖKBE EGY FÁT! 
 

Pályázati kiírás 
 

 
 
Pályázat kiírója: 
 
Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) 
Szemétirtók csoportja 
2510 Dorog, Schmidt S. ltp. 36., Elnök: Lieber Tamás (20) 396-7386 
 
Pályázat célja: 
 
Dorog város zöldebb és élhetőbb települési környezetének előmozdítása a lakosság 
aktív bevonásával. 
 
Pályázat tárgya: 
 
Harminc előnevelt díszfa-csemete díjmentes rendelkezésre bocsátása és házhoz 
szállítása ültetési csomaggal együtt, amely a szakszerű elültetéséhez szükséges 
segédanyagokat (tápanyag, támasztó karók, törzsvédő, ültetési segédlet) is 
tartalmazza. A fákat közösségi használatú tereken (utca, park, játszótér…) kell 
elültetni. 
 
Pályázat forrása: 
 
Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány 900 ezer forint összegű vissza nem 
térítendő támogatása. 
 
Pályázók köre: 
 

 Dorogon állandó lakcímmel rendelkező 18 éven felüli magánszemélyek 
 Dorogi székhellyel rendelkező szervezetek közösségei (iskolai, munkahelyi 

közösségek, egyesületek)  
 
Pályázat benyújtásának módja, tartalma: 
 

 Elektronikus levélben a szemetirtok@gmail.com címre 
 Pályázó neve, címe, telefonos elérhetősége 
 Bemutatkozás, motiváció összefoglalása néhány mondatban. 
 A faültetés tervezett helyszínének pontos címe, leírása. 
 A faültetés tervezett helyszínének fényképe.  



Pályázat benyújtásának határideje: 
 
2021. március 21., 24:00 óra 
 
Pályázat egyéb feltételei: 
 

 Magánszemélyek egy, nagyobb létszámú közösségek legfeljebb öt fát és 
csomagot igényelhetnek. 

 Az ültetőcsomagok odaítélése a jelentkezések sorrendjében történik, ám az 
elbírálás során a közterületekre és közművekre érvényes települési szabályokat 
is figyelembe veszik szakemberek és az önkormányzati hivatal bevonásával, 
amely adott esetben a pályázat elutasításával is járhat. 

 A nyertes pályázó vállalja, hogy az általa közterületen elültetett fát legalább 
három éven át, annak megeredéséig, megerősödéséig megfelelően locsolja, 
gondozza, környezetét rendben és tisztán tartja. 

 A BEBTE és a fák örökbefogadói között írásos megállapodás jön létre a 
vállalásokról, amely egy jogkövetkezményekkel nem járó erkölcsi nyilatkozat. 

 A BEBTE a fákat nyilvántartásba veszi és rendszeresen ellenőrzi a 
gondozásukat. 

 A program az Erdők Világnapjához (2021. március 21.) és a Föld Napjához 
(2021. április 22.) kapcsolódóan, ebben az egy hónapban valósul meg. 

 
 
 

Várjuk a pályázatokat! 
 
 
Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) 
Szemétirtók 
E-mail: szemetirtok@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/bebteszemetirtok 
 
 
 

„Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol 
tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát 

ültetve unokáira gondol.” 
 

(Lénárd Sándor) 
 


