Közhasznúsági beszámoló a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány
2002. évi m ködésér l
Csehi István

A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 2002. évben az alapító okiratban meghatározott célokért az 1997. évi CLVI.
Törvény alapján közhasznú szervezetként m ködött. Az alapítvány székhelye: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Az alapítvány célja:
A faipari kutatás és alkotás támogatása
Kiemelt támogatási területek a fels fokú szakember képzés, továbbképzés, a faipari egyetemi alkalmazott
kutatás, faipari szakirodalmak, publikációk, know-how-k támogatása.
Az alapítvány anyagi helyzetének alakulása
Az alapítvány bevételei az alapító Henkel Magyarország Kft. és a társult tagok támogatásaiból, az 1 %-os
jövedelemadóból, és a mindenkori vagyon banki kamataiból származnak. Az alapítvány javára 2002-ben a személyi
jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeg 596.404 Ft. Az alapítvány tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. A m ködéshez
szükséges tárgyi eszközöket, valamint a naplóf könyv vezetését a Henkel Magyarország Kft. biztosítja. Az alapítvány
kezel szervezete az öt f b l álló kuratórium, melynek az
elnöke
tagjai
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A vagyoni helyzet alakulását az 1.táblázat tartalmazza. A 2002. évben az alapítványt 34 szervezet támogatta,
melyek közül 16 cég a ragasztóanyag forgalom utáni árbevétel meghatározott hányadával, 18 cég egyösszeg
támogatással növelte az alapítványi vagyont. A támogató cégekt l 2002-ben beérkezett átutalások teljes összege:
2.484.243 Ft. A pályázók és pályázati célok felsorolását a 2. táblázat tartalmazza.
A 2002. évben a kuratórium négy alkalommal ülésezett.
A 2002. május 14-i ülés határozott 1.160.000 Ft támogatás odaítélésér l.
A 2002. június 13-i ülés jóváhagyta a Compaq Computer Magyarország Kft., a Nyugat-Magyarországi Egyetem
és a Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány közötti megállapodás tervezetét, amelyek biztosítják az Oktatási
Minisztérium által meghirdetett pályázaton elnyert compaq szerverek használatát.
A 2002. szeptember 13-i kuratóriumi ülés áttekintette az alapítvány pénzügyi helyzetét, valamint a 2001. évben
odaítélt pályázatok teljesítésének állásáról szóló egyetemi beszámolót. Ezen kuratóriumi ülés egyhangú szavazattal
döntött a kuratóriumi elnök költségtérítésér l, amelyet 25.000 Ft/hó-ban állapított meg.
A 2002. november 22-i kuratóriumi ülés 1.253.237 Ft támogatás odaítélésér l döntött. A Faipari Kar Dékánja
által meghirdetett felhívásra 12 pályázat érkezett, amelyekb l 9 pályázatot támogattunk. A 2001. évben odaítélt
pályázatok végrehajtására vonatkozó igazolásokat a kuratórium megtárgyalta, egy kivételével elfogadta. A pályázati
céloknak nem megfelel felhasználás miatt egy pályázati támogatás visszautalásáról döntött a kuratórium.
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2003. JÚNIUS

1. táblázat  A vagyoni helyzet alakulása ( ezer Ft)
El z év
Bankszámla nyitó egyenlege

Tárgyév (2002)

404

640

1.347

2.520

Egyetemi pályázatok támogatására fordított összeg

846

2.413

Az alapítvány m ködési költsége

264

278

Bankszámla záró állománya

640

468

Bevételek összesen

2. táblázat  2002. évi támogatott pályázatok
Pályázó és pályázati cél

A támogatás összege (Ft)

Dr. Winkler Gábor tanszékvezet egyetemi tanár
(Építéstani Tanszék)
AXIS végeselem statikai program vásárlására

280.000

Dr. Csupor Károly egyetemi docens
(Faanyagtudományi Intézet)
Faanyagvédelmi laboratóriumi berendezés vásárlására

888.000

Fehér Sándor doktorandusz
(Faanyagtudományi Intézet)
Anyagvizsgáló gép vezérlését és adatfeldolgozását biztosító számítógép
beszerzésére benyújtott pályázatára

160.000

Hantos Zoltán III. ofmh.
(M szaki Mechanika Intézet)
TDK munkájának támogatására faanyag és m gyanta beszerzés céljára össz.

200.000

Joó Balázs doktorandusz
(M szaki Mechanika Intézet)
Gyorsulásérzékel eszköz beszerzésére

170.000

Szalai László doktorandusz (Fa- és papírtechnológiai Intézet)
Két t vel szerelt piezo gyorsulásérzékel beszerzése

175.000

Kovácsvölgyi Gábor dokorandusz
(Fa. És papítrtechnológiag Intézet)
Mituoyo 215-150m precíziós mér állvány beszerzésére

96.187

Bálint Zsolt doktorandusz
(Fa- és papírtechnológiai Intézet)
Raum-Thermo Hygrometer, MX-25 501 Digitális multiméter és K-tipusú thermo
vezetékpár beszerzésére

62.550

Horváth Tamás egy. Tanársegéd
(Építéstani Tanszék)
Fuji Fine Pixe S304 fényképez gép és Flash Drive memória beszerzésére
Szabó Péter egy. Adjunktus
(Építéstani Tanszék)
Építéstani szakkönyvek beszerzése
Pál István diplomatervez
(Terméktervezési és Gyártástechn. Intézet)
Konferencia kiadvány és AOC9K1r számítógépes monitor beszerzésére
Támogatásra fordított összeg

FAIPAR

LI. ÉVF. 2. SZÁM

189.500

50.000

150.000
2.413.237
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