
A Pro Progressio Alapítvány 2001. évi beszámolója 
A közhasznú szervezetekről szóló 1997.CLVI. törvény 19.§ (1) "g" pontja értelmében az alapítvány 
köteles tevékenységéről rövid tartalmi beszámolót készíteni.  

Alapítvány neve: Pro Progressio Alapítvány  

Bírósági bejegyzés: 1996. május 30., Fővárosi Bíróság 6188. sz.  

Minősítés: 1998. január 1-től 2001. október 25-ig kiemelkedően közhasznú 
szervezet a Fővárosi Bíróság 1999. november 10-i határozata alapján. 
A fenti határozat ellen 1999. november 23-án a Fővárosi Főügyész-helyettes 
fellebbezést nyújtott be, melynek alapján a Legfelsőbb Bíróság 2001. október 1-én 
kelt végzésében megtagadta a kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítást. A 
kuratórium megfellebbezte a végzést, s úgy döntött, hogy az alapítvány 
tevékenységében továbbra is betartja a kiemelten közhasznú szervezetekre vonatkozó 
megszorításokat, egyidejűleg intézkedéseket tett a közhasznú minősítés bejegyzésére.  

Az alapítvány célja: 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a BME 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 
A kuratórium döntést hozott az Egyetem általános célú támogatásának mértékéről. A 
kuratórium egyhangúlag elfogadta, hogy minden olyan támogatásból, mely nem 



hallgatói ösztöndíjak kifizetésére szolgál, 11%-os mértékig az egyetem vezetése által 
javasolt feladatot, ill. területet támogatni fogja.  

Kuratórium tagjainak száma:: 8 fő 
A kuratórium kezdeményezésére az Alapító felkérte Dr. Csapody Miklóst a 
kuratórium munkájában való részvételre, így lett az előző évihez képest 1 fővel több, 
s így teljes a kuratórium létszáma.  

Az Alapítvány szervezete: 

Az Alapítványnál folyó tevékenység - szerződéskötések, pályáztatások, egyeztetések - 
mind a bevétel, mind a folyósított támogatások összegét tekintve meghaladta 2001-
ben a 250 millió Ft-ot, s ez szükségessé tette az eddigi szervezeti és működési rend 
(titkárság és fejlesztési iroda) átalakítását, valamint az egyetemi érdekekkel való jobb 
összehangolást.  

Az Alapítvány irodája 2 ügyvezető irányításával 2 állandó munkatárssal végzi a 
kuratórium döntéseiből és a szerződések végrehajtásából adódó feladatokat. Az 
egyetemi érdekek, ill. az egyetem céljainak a még erőteljesebb megvalósítása 
érdekében a kuratórium létrehozta a Tanácsadó Testületét. A testület elnöke a BME 
stratégiai rektorhelyettese, 1-1 tagjára a gazdasági és műszaki főigazgató, valamint a 
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes tesz javaslatot, a Testületnek hivatalból 
tagja a 2 ügyvezető is.  

Az új szervezetnek és munkamegosztásnak megfelelő új Szervezeti és Működési 
Szabályzatot a kuratórium egyhangúlag elfogadta.  

Felügyelő Bizottság: 
A Felügyelő Bizottság változatlan összetételben működött, de az alapítvány által 
kötött szerződések értékelésére, minősítésére külső jogi szakértő bevonását tartotta 
szükségesnek. A jogászi vélemény néhány alaki hiányosságra hívta fel a figyelmet.  

Az Alapítvány által 2001-ben végzett közhasznú tevékenység: 

1. Közhasznú tevékenység a szerződések tükrében  

2001-ben az Alapítvány 53 adományozási szerződést kötött 37 vállalattal, 
illetve egyesülettel, amely több mint 10%-kal haladja meg az előző évit. A 
megkötött szerződések összértéke 236.109.397 Ft, amely közel 30%-kal több 
az előző évinél. 
Az Egyetem által kötött együttműködési megállapodások részbeni 
lebonyolítója is a Pro Progressio Alapítvány (Siemens, MVM, BAT, Magyar 
Posta, GE).  

2. A tudományos tevékenység, kutatás támogatása keretében:  
o Az Alapítvány összesen 765 alkalommal 322 személynek fizetett 

ösztöndíjat. A hallgatói ösztöndíjak összege 66.448.200 Ft, a kutatói 
ösztöndíjak összege 37.761.000 Ft volt.  

o Az Alapítvány többek között az alábbi kutatási témákat támogatta 
ösztöndíjjal 2001-ben: 



Beszéd- és adatfeldolgozás, beszédfelismerés, valamint a hálózati 
felismerés, Speciális jeltovábbítás kábelen, Tojástermékek 
mikrobiológiai vizsgálata, RH-adó-vevő távvezérlése Internet 
hálózaton keresztül, Probiotikumok vizsgálata, Lemezhengerlés 
tribológiájának végeselemes vizsgálata, Porkohászati alumínium 
anyag thermomechanikai analízise, Antenna optikai táplálásra végzett 
kutatás-fejlesztés, Mikrohullámú oszcillátorok zajcsökkentésének új 
módszere, Fedélzeti teljesítmény kezelő áramkörök fejlesztése, 
Harmadik generációs mobil rendszerek egyes aspektusainak 
vizsgálata, Rádiós hálózat tervezésének problémái harmadik 
generációs mobil rendszerekben, Villamos szigetelők elektromos 
terének számítása, Elektromágneses terek numerikus számítása, 
Robosztus, környezeti hatásokra érzéketlen emissziós anyag 
létrehozása, Autólámpák optikai modellezése, EMC követelményeket 
kielégítő fényforrások, A higany kiváltási lehetőségeinek kutatása 
alacsony nyomású gázkisülésen alapuló fényforrásokban, 
Nagyfrekvenciás integrált áramkörök építő elemeinek karakterizációja, 
tervezése, minősítése, Termékfejlesztés és tervezés korszerű 
módszereinek oktatása, kutatása, C86865 fékkonzol szilárdsági és 
kifáradási ellenőrzésének kutatás-fejlesztése, Szabadtéri laser 
összeköttetés mérésének megtervezése statisztikai adatfeldolgozás 
céljából, Mobil kommunikációs rendszerek vizsgálata új hálózat 
telepítése céljából, Távközlési kutatások  

A kutatói ösztöndíjra vonatkozó szerződések minden esetben előírják a 
kutatási beszámoló készítésének kötelezettségét.  

o A hallgatói ösztöndíjak és kutatási támogatások mellett az Alapítvány 
közvetítette a Dunaferr és a Siemens által alapított tudományos 
teljesítményeket elismerő díjakat, valamint a Microsoft és a KPMG 
professzori ösztöndíjakat. A 2001. évben Dunaferr díjban 2 fő 
(200.000 Ft értékben), Siemens díjban diplomatervért 7 fő (2.100.000 
Ft értékben), Siemens doktorandusz ösztöndíjban 4 fő (450.000 Ft/fő), 
Siemens kutatói díjban 3 fő (1.000.000 Ft) részesült. A professzori 
ösztöndíjak összege 100-100.000 Ft/fő 10 hónapon keresztül.  

Az Alapítvány 1998-ban létrehozott hallgatói TDK különdíj mellett 
2001-ben első alkalommal adta át az Oktatói TDK Különdíjat, a 
Diplomaterv Díjat és a Kutatóéves ösztöndíjat.  

a. A TDK tevékenység elismeréseként 15 hallgató részesült Pro 
Progressio Különdíjban. (20.000 Ft/fő, illetve 30.000 
Ft/csoportos)  

b. Oktatói TDK Különdíjban 2 fő részesült, a díj összege 80.000 
Ft/fő. A díj elnyerésére a kari TDK Bizottságok tehettek 
javaslatot.  

c. Diplomaterv Díjban 4 fő részesült, a díj összege 80.000 Ft/fő 
volt.  

d. Kutatóéves ösztöndíjban 2 fő részesült, az ösztöndíj összege 
60.000 Ft/fő 12 hónapon keresztül.  



3. A nevelési és oktatási tevékenységen belül:  

Az alapítvány ebben az évben is fogadta az Építőmérnöki Kar és a 
Gépészmérnöki Kar alternáló mérnökképzése feltételeinek javítását célzó 
adományokat.  

4. Egyéb tevékenység  

A kuratórium döntésének megfelelően az Alapítvány részt vett a BME 2002. 
évi Ipari Nyílt Napjához kapcsolódó kiállításon, valamint nagy sikerű előadást 
tartott hallgatók részére a General Electric ösztöndíja elnyerésének 
feltételeiről. A kiállítás alkalmából rövid, színes tájékoztató készült az 
alapítványról.  

Gazdasági adatok: l. pénzügyi beszámoló, mely az alapítvány titkárságán 
megtekinthető.  

Összefoglaló: Az alapítvány tevékenysége mind tartalmi, mind gazdasági 
szempontból megfelelt a kiemelten közhasznú szervezetektől elvártaknak, 
tevékenysége során a jogszabályoknak megfelelően járt el. Az Alapítvány 2001-ben 
vállalkozási tevékenységet nem végzett.  

Budapest, 2002. május 8.  

Dr. Pakucs János 
a kuratórium elnöke  

A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2002. május 27-i ülése egyhangúlag 
elfogadta.  


