Közhasznúsági beszámoló a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány
2005. évi működéséről
A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 2005. évben az alapító okiratban meghatározott célokért
és módon az 1997 évi CLVI. Törvény alapján közhasznú szervezetként működött.
Az alapítvány székhelye:

1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.

Az alapítvány célja:
- a faipari kutatás és alkotás támogatása
- kiemelt területnek minősül a felsőfokú szakember képzés, továbbképzés, a faipari
egyetemi kutatás támogatása
- faipari szakirodalom, publikációk, know-how-k támogatása
Az alapítvány anyagi helyzetének alakulása:
Az alapítvány bevételei az alapító Henkel Magyarország Kft., a társult tagok, egyéni támogatók,
valamint a személyi jövedelemadó 1 %-ából, és a mindenkori pénzeszköz banki kamataiból
származnak. A működéshez szükséges tárgyi eszközöket, adminisztrációt, valamint a
naplófőkönyv vezetését a Henkel Magyarország Kft. biztosítja.
Az alapítványt 5 fős kuratórium irányítja, melynek
elnöke:
Csehi István
tagjai:
Dr. Molnár Sándor
Dr. Szabadhegyi Győző
Dr. Ádámfi Tamásné
Ecseri József
2005-ben az alapítványt 30 szervezet és 22 magánszemély támogatta, mely támogatási összeg
1.682.000.- Ft-ot ért el. A támogatási összeg 69 %-a céges, 10 %-a egyéni támogatóktól
származik, a személyi jövedelemadó 1 %-ából eredő bevétel 21 %-ot tesz ki.
A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából származó összeg 451.000 forint, amely 12 %-al
kevesebb az előző évinél. A működési költségek tartalmazzák a kuratórium elnökének utazási
költségtérítését, valamint a banki költségeket.
A kuratórium 2005-ben két alkalommal ülésezett. A 2005. szeptember 08-i ülésén a kuratórium
elnöke tájékoztatást tartott az alapítvány 2005. évi tevékenységéről, valamint az alapítvány
pénzügyi helyzetéről. Szóbeli tájékoztatást hallgatott meg a 2004. évi pályázatok teljesítésének
állásáról. A kuratórium jelenlévő tagjai egyhangú határozattal elfogadták a Ny.M.E. FaipariMérnöki Kar Alkalmazott Művészet Intézet beszámolóját, továbbá a Ny.M.E. Faipari Mérnöki Kar
Műszaki-Mechanikai és Tartószerkezetek Intézet beadványára hozzájárult a megítélt támogatási
összeg 2006-évi felhasználásához.
A kuratórium megtárgyalta az egyéni támogatók minél szélesebb bevonásának módszerét, a
kuratóriumi elnök a tagok rendelkezésére bocsátotta az elkészített felkérő leveleket, valamint a
postai utalványokat.
A kuratóriumi ülés határozott a 2005. évi pályázati kiírás tartalmi követelményeiről, amelyben
külön ki kell emelni a Servind Kft. diplomatervi pályázati javaslatát, egyben felkérte Dr. Molnár
Sándor dékán urat a pályázat meghirdetésére.

A 2005. december 2-i kuratóriumi ülésen a 2004. évi, és a korábbi le nem zárt pályázatok
teljesítésének értékelése részlegesen megtörtént. A Faipari Kar vezetése által rendelkezésre
bocsátott teljesítési igazolásokat és bizonylatokat átvizsgálva:
- 2 pályázat teljesítés igazolás elfogadásra került
- 2 pályázat végrehajtását 2006. március 31-ig engedélyezte a kuratórium
- 4 pályázat teljesítés igazolás nem került elfogadásra, a kuratórium új teljesítés
igazolásra kötelezte a pályázókat
A 2005. IV. negyedévi pályázati kiírásra 11 pályázat érkezett, amelyből 10 pályázat 1.805.650.
forint támogatásban részesült, egy pályázat fedezethiány miatt lett elutasítva.
A kuratórium jóváhagyta az egyéni támogatók erkölcsi elismerésének módját, a 2005. évi egyéni
támogatók értékelési szempontjait.
A kuratórium az egyéni támogatók erkölcsi elismerésének egyik legfontosabb eszközének tekinti a
minél szélesebb körű nyilvánosságot, ennek érdekében döntött, hogy a támogatók névsorát a
NyME Faipari Mérnöki Kar Dékáni hivatali dicsőségtáblán, valamint ezen közhasznúsági
jelentésben közzé teszi.
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Vagyoni helyzet alakulása:

Bankszámla nyitó egyenlege:
Bevételek összesen
Egyetemi pályázatok támogatására
fordított összeg
Az alapítvány működési költsége
Bankszámla záró állománya

2005. évben támogatott pályázatok:
Pályázó és pályázati cél
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Építéstani Tanszék
Sági Éva II. PhD és Hantos Zoltán I. PhD hallgatók
Digitalizáláshoz szükséges szkenner és fotóállvány
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet,
Horváth Balázs II. doktorandusz hallgató
Ragasztott keretsarkok, kötések vizsgálata nyúlásmérő
bélyegekkel
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Faanyagtudományi Intézet
SPSS statisztikai programcsomag beszerzése
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Faanyagtudományi Intézet
Lipcsei Gábor III. fmh.
Fokozott fahozamú akác fajtajelöltek faanyagának fizikai
vizsgálata

támogatási összeg

60.000 Ft

160.000 Ft

422.400 Ft

275.000 Ft
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 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Műszaki-Mechanika és Tartószerkezetek Intézet
Szabó Márk doktorandusz és Horváth Tamás mérnök
Digitális kijelzésű jelgenerátor a faanyag dinamikus
anyagjellemzőinek vizsgálatához
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Roncsolásmentes Faanyagvizsgálati Labororatórium
Horváth Miklós PhD. hallgató
Nedvességmérő beszerzése
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Faanyagtudományi Intézet
Taschner Róbert PhD. hallgató
A faanyag akusztikai vizsgálatához szükséges eszközök
beszerzése
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Fűrész- és Lemezipari Tanszék
Babanecz Csaba doktorandusz hallgató
Multifunkciós teljesítménymérő berendezés beszerzése
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Építéstani Tanszék
AXIS statisztikai programfrissítés
 NyME, Faipari Mérnöki Kar
Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet
Fekete Tibor V. ofmh.
Kültéri nyílászárók bevonatának összehasonlító vizsgálata

Támogatásra fordított összeg:

170.000 Ft

109.375 Ft

241.875 Ft

177.000 Ft

20.000 Ft

170.000 Ft

1.805.650 Ft

Budapest, 2006. 01. 16.

Csehi István
Kuratórium elnöke
Melléklet: 2005. évi támogató társult tagok
jegyzéke
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