Beszámoló
a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány
2011. évi tevékenységéről

A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítványt a Győr-MosonSopron megyei bíróság, 2009. március 3-án vette a közhasznú szervezetek nyilvántartásába 51195. szám alatt (a végleges alapító okirat kelte 2009. január 12.
volt). A szervezet közhasznú tevékenységét 2009. április 2-ától fogva (a végzés
jogerőre emelkedésével) gyakorolhatja. Az Emlékalapítvány alapító okirata és a
bírósági végzés másolata a www.emk.nyme.hu honlapon elérhető.
A 2011. év legfontosabb eseménye a négy ösztöndíj-pályázó számára az
emlékalapítványi elismerő oklevél és díszkorsó adományozása volt. A
kuratórium a beérkezett négy pályamű alaposságát és indokoltságát egyöntetűen
nyugtázta. Esztó Kinga erdőmérnök-hallgató, Kovács István avatandó okleveles
erdőmérnök, valamint Szép Katalin okleveles természetvédelmi mérnökhallgató és Hartai Alexandra okleveles természetvédelmi mérnök-hallgató
számára ösztöndíjat állapított meg. Utóbbi két ösztöndíjas megosztott díjat
kapott. Az emlékkorsók és a kísérő oklevelek átadására az Erdőmérnöki Kar
ünnepélyes tanévzáróján került sor, 2011. júniusában.
Az Emékalapítvány a 2011. év során 150 000 Ft alapítói vagyonnal rendelkezett. A 2011. évben alapítványi támogatást a Fakopp Enterprise Bt, Dr. Divós
Ferenc 100 000 Ft, Román József 15 000 Ft, Vissi Géza 40 000 Ft, a DNA Kft.
100 000 Ft értékben nyújtott. A támogatások egy részét, 150 000 Ft-ot a szervezet közhasznú tevékenységével kapcsolatban használta fel, a három ösztöndíj
adományozására.
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Mező- és
Erdőgazdálkodási Munkabizottság 2011. június 28-án rendezte meg a Mészáros
Károly Emlékülést, közel 50 résztvevővel, amelyen a megemlékezés mellett az
alapítvány bemutatása, az ösztöndíjasok előadásai és további tudományos
előadások, kutatási beszámolók is elhangzottak.

Adománygyűjtés céljából részt vettünk a Magán Erdőtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetségének éves Nagyrendezvényén és az Országos
Erdészeti Egyesület Vándorgyűlésén.
Körlevél formájában, az alapítók kezdeményezésére, adománygyűjtési felhívást
juttattunk el az állami erdőgazdaságok felsővezetőihez, valamint a ForestPress és a
FAGOSZ-Fatáj online hírleveleken keresztül számos érintetthez.
Az Emlékalapítvány pénzügyi helyzetéről a közhasznú mérleg- és eredménykimutatás tájékoztat.
A szervezet közhasznúsági beszámolója a NymE Erdőmérnöki Kar honlapján
(www.emk.nyme.hu) elérhető.

Dr. Náhlik András
kuratórium elnöke

Dr. Horváth Sándor
kuratórium titkára

