Beszámoló
a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány
2016. évi tevékenységéről
A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítványt a Győr-Moson-Sopron Megyei
Bíróság/Törvényszék, 2009. március 3-án vette a civil szervezetek nyilvántartásába. Az Emlékalapítvány 2015-től megújult kuratóriummal működik. A kuratórium elnöke Prof. Dr. Lakatos Ferenc úr, az Erdőmérnöki Kar dékánja, tagjai Dr. Schiberna Endre úr és Dr. Mészáros
Bence úr. Az Emlékalapítvány alapító okirata a www.uni-sopron.hu honlapon elérhető, és
készülőben van már az alapítvány saját honlapja is.
A 2016. év legfontosabb eseménye volt négy ösztöndíj-pályázó számára az emlékalapítványi elismerő oklevél és díszkorsó adományozása. A kuratórium a beérkezett négy
pályamű alaposságát és indokoltságát megvizsgálta, és Baumgartner Péter okl. erdőmérnök
jelölt, Kiczkó Orsolya okl. erdőmérnök jelölt, Kulcsár György okl. erdőmérnök jelölt,
valamint Nárai István okl. erdőmérnök jelölt számára ösztöndíjat állapított meg. Az
emlékkorsók és a kísérő oklevelek átadására az Erdőmérnöki Kar ünnepélyes tanévzáróján
került sor.
Az alapítvány közhasznú szakmai tevékenységével kapcsolatban, a 2016. évben az
adományok és egyéb bevételek összege 19 394 E Ft volt. Az alapítvány vagyona az alapítás
óta folyamatosan gyarapszik. A NAV a személyi jövedelemadó 1%-ából 136 E Ft támogatást
folyósított az alapítvány számára. Az alapítvány a Földművelésügyi Minisztériumtól pályázati
úton 2,5 M Ft támogatást nyert el „Vadászati hagyományok, hagyományos vadászati módok
bemutatása és népszerűsítése” témában.
Az Emlékalapítvány 2016. évben aktívan támogatta a balekhét rendezvényét, a Valétálást,
a Kárpát-medencei Erdészdiák Találkozót, a Brnoi Nemzetközi Erdészversenyt, Az IFSA
Winter Meetinget, az IFSA Sopron Spring rendezvényt, az IFSA Summer Meetinget, a 44.
IFSS Erdészhallgatók Nemzetközi Szimpóziumát.
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.
A pénzalap kamataiból, néhai Horváth Sándor végrendelkezése alapján, szociálisan rászoruló,
kiemelkedő tanulmányi eredményeket teljesítő diákok számára évente egyszeri szociális
ösztöndíj adományozható. A Horváth Sándor Szociális Ösztöndíj Alap 2016. évi ösztöndíjai
az Erdőmérnöki Kar Diplomaosztó Ünnepségén kerültek kiosztásra.
A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Mező- és
Erdőgazdálkodási Munkabizottság 2016 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.
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.
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