A Pro Progressio Alapítvány
2000. évi közhasznú jelentése
A közhasznú szervezetekről szóló 1997.CLVI. törvény 19.§ (1) "g" pontja értelmében az alapítvány
köteles tevékenységéről rövid tartalmi beszámolót - közhasznú jelentés - készíteni.

Alapítvány neve: Pro Progressio Alapítvány
Bírósági bejegyzés: 1996. május 30., Fővárosi Bíróság 6188. sz.
Minősítés: 1998. január 1-től kiemelkedően közhasznú szervezet (Fővárosi
Bíróság határozata 1999. november 10.)

Az alapítvány célja:
A Budapesti Műszaki Egyetemen (2000. január 1-től Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem) és feladatainak ellátásához vele együttműködő
intézményekben az oktatáshoz és a magas szintű oktatás nélkülözhetetlen környezetét
képező kutatáshoz szükséges feltételek javítása annak érdekében, hogy a szellemi
tőke a tudomány nemzetközi fejlődésének irányai mentén folyamatosan gyarapodjon,
a nemzeti és egyetemes értékteremtés szerves része legyen.
Ezért az alapítvány feladatának tekinti
•

•

•

•
•

•

mind a graduális, mind a posztgraduális oktatáshoz, továbbá a
kutatásfejlesztéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek szinten tartását és
fejlesztését
a hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való
támogatását, a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódását, a
tudományos továbbképzés feltételeinek biztosítását
a tudomány eredményeihez és az ország mindenkori szükségleteihez
folyamatosan igazodó iskolarendszerű és tanfolyamrendszerű oktatást szolgáló
szervezet kialakulásának támogatását
a szociálisan hátrányos helyzetű, de tehetséges hallgatók anyagi terheinek
csökkentését a tandíjbefizetés átvállalásával, ösztöndíjak biztosításával
a hallgatók és oktatók sportolási, kulturális lehetőségeinek bővítését, az
egyetemhez való tartozás tudatát erősítő szervezetekkel való kapcsolattartást,
színvonalas egészségügyi és szociális ellátást
az oktató és kutató munka természetes hátterét nyújtó adminisztratív
infrastruktúra fejlesztését, az egyetem Public Relations (PR) tevékenységének
támogatását

Kuratóriumi ülések száma: 2
Kuratórium tagjainak száma: A kuratóriumi tagok száma egy fővel csökkent, mivel
Tömpe István 1999 nyarán lemondott tagságáról. Igy a kuratórium tagjainak száma 7
fő.

Az Alapítvány szervezete:

Titkárság: az Alapítvánnyal kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket 1 fő végzi
az Egyetem PR Irodájában.
Fejlesztési Iroda: forrásbővítő tevékenységet folytató szervezet az Alapítványon
belül, ahol 2 fő dolgozik.

Az Alapítvány által 2000-ben végzett közhasznú tevékenység:
1. Közhasznú tevékenység a szerződések tükrében
2000-ben az Alapítvány 47 adományozási szerződést kötött 26 vállalattal,
illetve egyesülettel. A hagyományosnak, rendszeresnek tekinthető partnerek
mellett 16 új vállalattal kötött szerződést. A szerződések listáját a melléklet
tartalmazza.
A hallgatói és kutatói ösztöndíjak száma is tükrözi, hogy az Alapítvány
ismertté vált az Egyetemen. 2000-ben 1 külföldi céggel kötött az Alapítvány
szerződést.
2. A tudományos tevékenység, kutatás támogatása keretében:
o Az Alapítvány összesen 284 hallgatónak és oktatónak biztosított
hallgatói és kutatói ösztöndíjat a beérkezett vállalati támogatásokból
652 alkalommal 76.898.642 Ft értékben.
o A hallgatói ösztöndíjak és kutatási támogatások mellett az Alapítvány
közvetítette a Dunaferr és a Siemens által alapított tudományos
teljesítményeket elismerő díjakat, valamint TDK díjakat. A 2000.
évben Dunaferr díjban 2 fő, Siemens díjban 8 fő részesült. A TDK
tevékenység elismeréseként 11 hallgató részesült Pro Progressio
Különdíjban, és 9 hallgató Microsoft díjban.
Az Alapítvány a hallgatói TDK különdíj mellé 2000-ben létrehozta az
oktatói TDK különdíjat, amit 2 fő nyerhet el, összege 80.000 Ft/fő,
valamint 2-2 fő részére megalapította a Pro Progressio PhD
Ösztöndíjat (40.000 Ft/fő/hó), illetve Diplomaterv Díjat.(80.000 Ft/fő)
o

Az Alapítvány az alábbi kutatási témákban folyósított ösztöndíjat a
beérkezett támogatásokból: Mikrohullámú erősítő és oszcillátor
tervezése és vizsgálata, Vezetéknélküli adatátviteli rendszerek
tanulmányozása, Nagyfrekvenciás integrált áramkörök építőelemeinek
tanulmányozása, Optikai eszközök nem lineáris viselkedésének
tanulmányozása, a HSN laborban folyó kutatások támogatása,
Kompozit szerkezetek végeselemes tanulmányozása, Alternáló
mérnökképzés tananyag kidolgozása, Távközlési rendszerek
konvergenciájának tanulmányozása, ETIK által jóváhagyott témák
kutatása, WAP rendszer teljesítményvizsgálata, Távközlési szoftverek
tesztelése, Mobil Internet kutatások, Intelligens ügynökök alkalmazása
hálózatmenedzselésre, Üzleti kommunkáció tanulmányozása;
Biomassza megújuló energiaforrás; Parametrikus objektumok
alkalmazása a számítógéppel támogatott építészeti tervezésben;
Elektróda nélküli indukciós fényforrás kisülési viszonyainak kutatása

tömegspektroszkópiai és optikai módszerek felhasználásával; Kerámia
égőtestek falán végbemenő felületi változások hatása a fényerősség
csökkenésére; Általános GDL objektumok gyártási specifikációja;
Élelmiszer mikrobiológiai vizsgálatok; Probiotikumok előállítása;
Biotechnológiai kutatások a fermentációs iparokban; Biogázgyártás
megvalósítása cukorgyári préselt szeletből.
3. A nevelési és oktatási tevékenységen belül:
A Dunaferr támogatása lehetővé tette az alternáló mérnökképzés feltételeinek
javítását. (ösztöndíjak, tananyagok biztosítása).
4. Sporttevékenység támogatása
A Siemens Rt.-vel kötött szerződés révén támogatta a MAFC keretein belül
folyó sporttevékenységet.
5. A kulturális tevékenység támogatása
Az Alapítvány támogatásával 2001. májusában megjelent a Műegyetem
ajándék zenei CD-je, mely a Szimfonikus Zenekar és a Kórus felvételeit
tartalmazza.
6. Egyéb támogatás
Közvetlenül a tanszékekre menő támogatás összege 24.693.775 Ft az
alapítvány részéről.
Gazdasági adatok: l.pénzügyi beszámoló
Összefoglaló: Az Alapítvány és a Fejlesztési Iroda tevékenysége mind tartalmi, mind
gazdasági szempontból megfelelt a kiemelten közhasznú szervezetektől elvártaknak,
tevékenysége során a jogszabályoknak megfelelően járt el. Az Alapítvány 2000-ben
vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Budapest, 2001. május 8.
Dr. Pakucs János
a kuratórium elnöke
A jelentést a kuratórium 2001. május 23-i ülése elfogadta.

