
 

 

 

 

 

Beszámoló 

a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány 

2019. évi tevékenységéről 
 
 
 
A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítványt a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Bíróság/Törvényszék, 2009. március 3-án vette a civil szervezetek nyilvántartásába. 

A kuratórium elnöke Prof. Dr. Lakatos Ferenc úr, aktív tagja Dr. Mészáros Bence Balázs úr. 

Az Emlékalapítvány alapító okirata a www.uni-sopron.hu honlapon elérhető. 

A 2019. év legfontosabb eseménye volt öt ösztöndíj-pályázó számára az emlékalapítványi 

elismerő oklevél és díszkorsó adományozása. A kuratórium a beérkezett öt pályamű 

alaposságát és indokoltságát megvizsgálta, és Tég Balázs okl. erdőmérnök, Baltringer Ajnó 

okl. erdőmérnök, Molnár Dániel okl. erdőmérnök, Szíjjártó István okl. erdőmérnök, valamint 

Tüski Katalin erdőpedagógiai szakvezető számára ösztöndíjat állapított meg. Az emlékkorsók 

és a kísérő oklevelek átadására az Erdőmérnöki Kar ünnepélyes tanévzáróján került sor, 2019. 

júniusában. 

Az alapítvány közhasznú szakmai tevékenységével kapcsolatban, a 2019. évben az 

adományok és egyéb bevételek összege 9 978 E Ft volt. Az alapítvány vagyona az alapítás óta 

folyamatosan gyarapszik. A NAV a személyi jövedelemadó 1%-ából 3 011 E Ft támogatást 

folyósított az alapítvány számára. Az alapítvány több pályázaton is indult, az Agrár-

minisztérium 470 E Ft, a Köztársasági Elnöki Hivatal 1 320 E Ft támogatást nyújtott. 

Az Emlékalapítvány 2019-ben aktívan támogatta a Valétálást, a Faipari Szakmai 

Versenyt, az Országos Felsőoktatási Vadászvetélkedőt, a Jankó Sándor Díjat, a Horváth 

Sándor Szociális Ösztöndíjat, továbbá Vid Viktor vonatbalesetet szenvedett erdészdiákunk 

rehabilitációját. 

Néhai Horváth Sándor okl. erdőmérnök, Kanadában elhunyt kollégánk 75 000 kanadai 

dollár értékű adományt hagyományozott az Emlékalapítványra, amelyből az alapítvány 

„Horváth Sándor Szociális Ösztöndíj Alap” néven egy elkülönített pénzalapot hozott létre 

2016-ban. A pénzalap kamatjaiból – néhai Horváth Sándor végrendelkezése alapján – 

szociálisan rászoruló, kiemelkedő tanulmányi eredményeket teljesítő diák(ok) számára évente 

egyszeri szociális ösztöndíj adományozható. A Horváth Sándor Szociális Ösztöndíj Alap 

2019. évi ösztöndíja az Erdőmérnöki Kar Diplomaosztó Ünnepségén került kiosztásra, 

amelyet Polai Andor, Kiss Csaba László és Sipos Krisztina mérnök-hallgatók kaptak meg. 

Jankó Péter, az Egyetem egykori Erdészeti Földméréstani Tanszéke vezetőjének unokája 

„Jankó Sándor-díjat” alapított, Jankó Sándor professzor emlékét megőrzendő, az Erdő-

mérnöki Karon, a geomatika, az erdőfeltárás és a vízgazdálkodás területén jó tanulmányi 

eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű diákok támogatására, amelyhez az 

Emlékalapítvány technikai segítségnyújtást biztosít. A díjat 2019-ben az Erdőmérnöki Kar 

Diplomaosztó Ünnepségén négy hallgató: Szabó András, Birinyi Mátyás, Gallai Bence és 

Németh Gergely vehette át. 

Az Emlékalapítvány az MTA VEAB Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottsággal, az 

OEE Közgazdasági Szakosztállyal és a Soproni Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és 

Vidékfejlesztési Intézetével közös szervezésben Emlékülést tartott 2019. június 27-én. A nagy 

http://www.uni-sopron.hu/


érdeklődéssel kísért, több mint 50 résztvevős rendezvényen a megemlékezés mellett a 

kuratórium elnöke beszámolt az alapítvány elmúlt évi működéséről, bemutatta a 2019. évi 

díjazottakat. 

Az alapítvány alapítói és kuratóriuma, a Mészáros családdal együtt, 2019 júliusában 

határozta el, hogy névadónknak, prof. dr. Mészáros Károlynak bronz mellszobrot állít a 

Botanikus Kertben. A szobor teljes költsége 2,5 millió Ft. A szobor közadakozásból jön létre, 

avatása 2020. szeptember 8-án, a tanévnyitó ünnepség előtt történik meg, az „A” épület előtti 

területen, az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalával szemben. Az adományozók névsora az 

alapítványi honlapon kerül elhelyezésre. 

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 pénzügyi beszámoló tájékoztat, ami a Soproni 

Egyetem Erdőmérnöki Kar honlapján is elérhető. 

 

Sopron, 2020. június 
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