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Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az 

erdészeti politika és az erdészeti ökonómia oktatásának támogatására alapítványt 

hoztak létre. 

Az alapítvány célja Prof. Dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon 

túl is ismert, és elismert munkásságának megőrzése, az erdészeti felsőoktatás 

támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása. Az alapítvány 

közhasznú szervezet. 

Prof. Dr. Mészáros Károly a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki 

Kar Erdővagyon-gazdálkodási Intézetének igazgatója volt, emellett hosszú időn 

keresztül volt az Erdőmérnöki Kar dékánja és az Egyetem rektor-helyettese. 

Kutatói munkássága igen sokrétű volt, foglalkozott faterméstani, erdőren-

dezési, erdészeti politikai és erdőérték-számítási témakörökkel, ezeket a diszcip-

línákat oktatta is. Fontosnak tartotta, hogy az oktatás feltételei személyi, gyakor-

lati és technikai feltételei a lehető legjobbak legyenek, és áldozatos munkát foly-

tatott ennek érdekében. Az egyetemi hallgatókkal példamutatóan jó viszonyt 

ápolt, amiben nagy örömét lelte és büszke is volt rá. Aktív részese volt a közös-

ségi életnek, lelkesen ápolta a selmeci hagyományokat és vezetőként is az élénk 

és élhető munkahelyi légkör kialakítására törekedett. 

A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány ezt a szelle-

miséget szeretné megőrizni, és Mészáros Károly örökségét továbbadni. Szándé-

kaink szerint az alapítvány által nyújtott ösztöndíjak elismerést és segítséget 

nyújtanak azon hallgatók tanulmányaiban, akik az erdővagyon-gazdálkodás té-

makörében kiemelt eredményeket érnek el. 



 
 

 

Az alapítványt Lett Béla, Páll Miklós és Varga Szabolcs hozták létre, a ku-

ratórium elnöke Náhlik András. Az első ösztöndíjakat 2009-ben adjuk át 3 hall-

gató számára, amelyeket az alapítók általi befizetésekből finanszírozunk. A to-

vábbi működés megalapozásához egy gyűjtőkampány végrehajtását tervezzük, 

amelyben mindenki támogatására számítunk, aki az alapítvány céljaival és szel-

lemiségével egyetért és fontosnak tart. 

Az Emlékalapítványt a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 

Pk.A.KH.60.183/2008/6. szám alatt nyilvántartásba vette.  

Az Emlékalapítvány adományokat a következő bankszámlaszámra fogad: 

Sopron Bank Zrt. 17600011-00249205-00200004. 

 

További információk: 

http://www.emk.nyme.hu Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékala-

pítvány link 

 

http://www.emk.nyme.hu/

