Beszámoló
a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány
2014. évi tevékenységéről
A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítványt a Győr-Moson-Sopron 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-től fogva (a végzés jogerőre emelkedésével) gyakorolhatja. Az Emlékalapítvány alapítói 2015. év elején, hosszas előkészítés után új kuratóriumot választottak. A leköszönő kuratóriumi elnök Dr. Náhlik András utóda Dr. Lakatos Ferenc úr, az Erdőmérnöki Kar
dékánja lett. A kuratóriumi tagok közül Horgosi Zsolt úr helyett Dr. Schiberna Endre urat
kérték fel az alapítók. A kuratórium harmadik tagja Dr. Mészáros Bence úr, továbbra is. Az
alapítók egyúttal rendelkeztek a Felügyelő Bizottság megszűntetéséről is, mivel az alapítvány
pénzügyi szervezete ezt nem igényli. Az Emlékalapítvány alapító okirata és a bírósági végzés
másolata a www.emk.nyme.hu honlapon elérhető.
A 2014. év legfontosabb eseménye volt öt ösztöndíj-pályázó számára az emlékalapítványi
elismerő oklevél és díszkorsó adományozása. A kuratórium a beérkezett öt pályamű
alaposságát és indokoltságát egyöntetűen nyugtázta. Boros Bianka Diana okl. erdőmérnök;
Kelecsényi Szilárd okl. erdőmérnök; Rétlaki Péter okl. erdőmérnök és Tóth Balázs okl.
erdőmérnök számára ösztöndíjat állapított meg. Az emlékkorsók és a kísérő oklevelek
átadására az Erdőmérnöki Kar ünnepélyes tanévzáróján került sor, 2014. június 26-án.
Az alapítvány közhasznú szakmai tevékenységével kapcsolatban, a 2014. évben az
adományok és egyéb bevételek összege 1 625 E Ft volt. Az alapítvány vagyona az alapítás óta
folyamatosan gyarapszik.
Az Emékalapítvány a 2014. év során 150 000 Ft induló alapítói vagyonnal is rendelkezett.
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Mező- és Erdőgazdálkodási
Munkabizottság 2014 júniusában 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.
Az Emlékalapítvány 2014. évben aktívan támogatta az erdész balekhét rendezvényét,
valamint a Kárpát-medencei Erdészdiák Találkozót, és a Rönktolás 2015. c. programot is.
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,
valamint azok melléklete, a közhasznúsági jelentés tájékoztat. A szervezet közhasznúsági
beszámolója a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar honlapján is elérhető.
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