Közhasznúsági beszámoló a
FAIPARI EGYETEMI KUTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
2001. évi m ködésér l
A Faipari Egyetemi Kutatásért Alapítvány 2001. évben az alapító okiratban meghatározott célokért az 1997. évi CLVI.
Törvény alapján közhasznú szervezetként m ködik.
Az alapítvány székhelye: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
Az alapítvány célja:
a faipari kutatás és oktatás támogatása
kiemelt támogatási területek: a fels fokú szakember képzés, továbbképzés, a faipari egyetemi alkalmazott kutatás,
faipari szakirodalmak, publikációk, know-how-k.
Az alapítvány vagyoni helyzetének alakulása:
Bevételei az alapító Henkel Magyarország Kft. És a társult tagok támogatásaiból, 1%-os jövedelemadóból és a
mindenkori vagyoni banki kamataiból származnak. Az alapítvány javára 2001-ben befolyt személyi jövedelemadó 1%ának összege 304.824,-Ft. Egyéb központi támogatásban nem részesült, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.
A m ködéshez szükséges tárgyi eszközöket, valamint a naplóf könyv vezetését a Henkel Magyarország Kft. Biztosítja.
Az alapítványnak köztartozása nincs.
Az alapítvány kezel szervezete az öt f b l álló kuratórium, melynek
elnöke: Csehi István, 1034 Budapest, San Marco u. 19.
tagjai:
A Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának mindenkori dékánja: Dr. Molnár Sándor
Dr. Szabadhegyi Gy z
Dr. Ádámfi Tamásné
Ecseri József
Vagyoni helyzet alakulása:

Bankszámla nyitó egyenlege
Bevételek összesen
Egyetemi pályázatok támogatására fordított összeg
Alapítvány m ködési költsége
Bankszámla záróállománya

El z év
2000. év
266
1452
1057
258
404

Tárgyév
2001. év
404
1347
846
264
640

A 2001. évben alapítványt 29 szervezet támogatta, melyek közül 14 cég a ragasztóanyag forgalom utáni árbevétel
meghatározott hányadával, 15 cég egyösszeg támogatással növelte az alapítvány vagyonát. A 2001. évi támogatások
teljes összege 1.306.570,- Ft. A 15/1999. sz. kuratóriumi határozat alapján az alapítvány kuratóriumának elnöke 15.000
Ft/hó költségtérítésben részesült.
A mindenkori évben a kuratórium két alaklommal ülésezett. A Ligno-Novum kiállítás idején tartott kuratóriumi ülésen
Dr. Szabadhegyi Gy z beszámolt a 2000. évben támogatott pályázatok állásáról, illetve az odaítélt támogatások
felhasználásáról.
A kib vített nyilvános kuratóriumi ülés résztvev it a kuratórium elnöke tájékoztatta az alapítványi munkáról, ezen belül
kiemelten a pénzügyi alapok alakulásáról.
Dr. Boronkai László dékán úr hivatali megbízatása lejárt. Az alapító okirat rendelkezésre alapján Dr. Molnár Sándor
dékán úr tagja a kuratóriumnak. Ezen változás a bíróságon és a banki aláírási címpéldányon átvezetésre került.
A 2001. december 3-án tartott kuratóriumi ülés döntött a beérkezett pályázatokról, megtárgyalta Dr. Molnár Sándor
dékán által megküldött igazolásokat a 2000. évben odaítélt pályázatokról.
A kuratórium a megküldött igazolásokat kett kivételével elfogadta, a hiányos dokumentumok kiegészítését elrendelte.
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A Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánja által meghirdetett pályázati felhívásra 13 munka
érkezett. A pályázatokat a kuratórium tagjai megismerték, melyek közül nyolc pályázat részesült támogatásban, öt
pályázat pedig fedezethiány miatt elutasításra került.
Ezen ülésen Dr. Molnár Sándor dékán úr bejelentette, hogy a Faipari Egyetem Kutatásért alapítvány ügyeinek
intézésére kijelölte Horváth Tamás urat.
2001. évi támogatott pályázatok listája:
Pályázat témája
Faipari üzemek logisztikájának, anyagmozgatásának tervezése
Eszközfejlesztés
Reflekciós optikai feszültség vizsgálatához eszközfejlesztés

Támogatás (Ft)
50.000
110.000
150.000

Hazai bükk, nyár és akác alapanyag magasérték hasznosítása
Eszközfejlesztés, digitális kamera
Felületi érdesség hatása a lakkbevonatok kopásállósága
Felületi érdesség hatása a lakkbevonatok tapadása
Faépületek és szerkezetek rekonstrukciós vizsgálata

200.000
186.250
50.000
50.000
50.000

Pályázó
Gépészeti Intézet
Faanyagtudományi Intézet
M szaki Mechanika és
Tartószerkezetek Intézet
Lemezipari Tanszék
Lemezipari Tanszék
TGYI Technológiai Tanszék
TGYI Technológiai Tanszék
Építéstan Tanszék
Csehi István
A kuratórium elnöke

Tudományos cikkek benyújtása a Faipar részére
Kiadványunkba örömmel várjuk tudományos
igény közleményeiket. Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a Faipar célja eredeti alkotások közlése, ezért csak
olyan cikkeket várunk, amelyeket más újságban még nem
publikáltak. A folyóirat magas színvonala és a szerkeszt i
munka megkönnyítése érdekében kérjük az alábbiak
betartását:
A cikkeket egyszer formátumban kérjük elkészíteni.
(12pt Times New Roman bet k, dupla sorköz, elválasztások nélkül.) A stílusok használatát kérjük mell zni. Az ilyen formában elkészített cikkek terjedelme
max. 10 oldal lehet, az ennél hosszabb munkákat
kérjük több, külön publikálható részre bontani.
A cikkekhez angol nyelv címet és egy rövid (max.
100 szavas) angol összefoglalót kérünk mellékelni.
A szerz knél kérjük feltüntetni a tudományos fokozatot, a munkahelyet és beosztást.
Az irodalomjegyzéket az els szerz neve szerint,
ABC-sorrendben kérjük. Kérjük, ügyeljenek a hivatkozások pontos megadására (újságcikkek esetén év,
évfolyam, szám, oldalak; könyvek esetén év, a kiadó
neve, székhelye, oldalak száma.) Kérjük, a cikken
belül a szerz és az évszám megadásával hivatkozzanak ezekre.
Az ábrákat és táblázatokat a benyújtott anyag végén,
külön lapokon kérjük benyújtani. A táblázatokat és
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ábrákat meg kell számozni, és címmel ellátni. A
szövegben ezekre szám szerint kérünk hivatkozni (1.
ábra, 2. táblázat, stb.)
Az egyenleteket az MS Word egyenletszerkeszt jével
kérjük elkészíteni (kivéve egészen egyszer egyenletek esetében), és szögletes zárójelekkel beszámozni:
[1]. Az állandóknál és változóknál d lt bet formátum
alkalmazását kérjük.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Faiparhoz
beérkez cikkek lektorálásra kerülnek, ami után azokat,
ha szükséges, javításra/átdolgozásra visszaküldjük a
szerz knek. A szerz k javaslatait a lektor személyére
vonatkozóan örömmel vesszük.
A végleges, javított szöveget, elektronikus formában (e-mailen vagy floppy-n) kérjük. A kéziratokat a
következ címre várjuk:
Bejó László
NyME Lemezipari Tanszék
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
E-mail: LBEJO@FMK.NYME.HU
Tel./fax: 99/518-38
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