3. napirend

A Pro Progressio Alapítvány
2003. 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:

Az Alapítvány 2002. február 20-án Alapító Okirat módosítás
benyújtásával egyidejűleg kérte a Fővárosi Bíróságtól a közhasznú
szervezetté minősítést. A Fővárosi Bíróság 2002. augusztus 28-i
határozata közhasznú szervezetté minősítette az alapítványt.

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:
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Kuratórium tagjainak száma: 8 fő
Az Alapítvány szervezete:
Az Alapítvány irodája 2 ügyvezető irányításával 2 állandó munkatárssal végzi a kuratórium
döntéseiből és a szerződések végrehajtásából adódó feladatokat. (adományozási szerződések
előkészítése, pályázatok kiírása, pályázatok értékelésének szervezése, ösztöndíjszerződések
megkötése, kifizetések bonyolítása.)
Az alapítvány jogi képviseletét ellátó ügyvéd 2003. január 1-től a megbízási szerződésben
foglaltak szerint segíti az alapítvány irodájának munkáját, a FB kérésének megfelelően.
Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság létszáma 1 fővel csökkent, mert Straub Elek úr lemondott tagságáról.
A FB felhívta a figyelmet arra, hogy az alapító a szükséges lépéseket tegye meg.
A FB 2003. december 1-i ülésén megerősítette korábbi határozatát, hogy „az alapítvány
közhasznú jellegének megfelelően megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a támogatások
révén létrejött szellemi termékek nyilvánosságának biztosítására.”
Az Alapítvány által 2003-ban végzett közhasznú tevékenység:
1. Közhasznú tevékenység a szerződések tükrében
2003-ban az Alapítvány 56 adományozási szerződést kötött 40 vállalattal, illetve
egyesülettel. A 2003-ban beérkezett adományok összértéke 234.124.330 Ft.
Az Alapítvány összbevétele – adományok, kamatbevétel, értékpapír
árfolyamnyereség - 2003-ban 247.417.816 Ft volt.
Az adományozási szerződéseknek 2 fajtája van: tartós adományozási szerződések,
valamint egyszeri adományozási szerződések.
A megkötött adományozási szerződések közül tartós adományozási szerződések az
alábbiak: Airmon, EPCOS, GE, Flextronics, Visteon, IMSYS, Capriovus
Az adományozási szerződések megkötése a kuratórium által elfogadott minta alapján
történik. Az ettől eltérő szerződések aláírását ügyvédi ellenjegyzés előzi meg.
2. A tudományos tevékenység, kutatás támogatása keretében:
•

Az Alapítvány 2003-ban 1089 alkalommal 369 fő részére fizetett ösztöndíjat. A
hallgatói ösztöndíjak értéke 82.010.200 Ft, a kutatói ösztöndíjak értéke
81.782.000 Ft volt. A tanszékek számára juttatott támogatás értéke 2003-ban
95.988.601 Ft .
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•

Az Alapítvány többek között az alábbi kutatási témákat támogatta ösztöndíjjal 2003ban:
Sűrített levegő olajtartalma leválasztási lehetőségeinek alapkutatása x Élelmiszerek mikrobiológiai
vizsgálatainak korszerűsítése x A mesterséges intelligencia, szöveg beszéd átalakítás (Text-to Speech),
internetes alkalmazásának kutatása x Rádió frekvenciás tér élettani hatásának tanulmányozása a
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéken x Alternáló képzés x A Távközlési és
Médiainformatikai Tanszéken és az általa együttműködőként esetleg bevont más tanszéki
alkotócsoportban a távközlés és telematika témában végzendő oktatási-kutatási tevékenység támogatása
x Egyetemi hallgatók és PhD hallgatók tudományos tevékenységének ösztöndíjjal való támogatása x A
milliméteres és az optikai hullámhosszú jelek szabadtéri terjedésének vizsgálata x Az oktatás
színvonalának, a hallgatók speciális szakmai tudásának emelése, hallgatói, kutatói ösztöndíjak
létesítése x Reaktív higanyvegyületek gázfázisú reakcióinak vizsgálata x Nagynyomású és nagy
fényintenzitású lámpák szerkezeti és funkcionális kémiai vizsgálata x Új tipusú folyami áruszállító- és
munkahajó tipusok vizsgálata x Zajcsökkentő eljárások tanulmányozása x TDK dolgozatok ösztöndíjjal
történő díjazása x Biotechnológiai kutatások a fermentációs iparokban x Kutatások a mikrohullámú
áramkörök, antennák és méréstechnika területén x A termékfejlesztés és tervezés korszerű módszereinek
oktatására, mérnökök továbbképzésére x Környezetvédelmi auditáláshoz kapcsolódó kutatás x
Számítógéppel segített géptervezés oktatásához, kutatásához támogatás x Élelmiszerek mikrobiológiai
vizsgálatainak korszerűsítése x Az adaptív antennák kutatásának támogatása

3. Az alapítvány pályázatai:
Az Alapítvány pályázatainak 2 fő csoportját különböztetjük meg:
3.1.az alapítvány saját pályázatai
3.2.a céltámogatásokra kiírt alapítványi pályázatok
3.1.Az alapítvány saját pályázatai:
Pro Progressio Doktorandusz ösztöndíj
A meghirdetett pályázatra , melynek kiírása igen szigorú feltételeket támasztott – 4 pályázat
érkezett. A Bíráló Bizottság döntése értelmében 2 hallgató kap havi 80.000 Ft ösztöndíjat 12
hónapon keresztül 2003. szeptembertől kezdődően.
Pro Progressio Diplomaterv pályázat
A pályázati kiírás karonként 1 diplomamunka díjazását tette lehetővé. A felhívásra 11 pályázat
érkezett 5 karról.
A Bizottság 7 hallgatót javasolt díjazásra 100-100.000 Ft értékben.
A Bíráló Bizottság javasolta, hogy a pályázatot beadók számának növelése érdekében a kiírás
a dékáni hivatalokon kívül közvetlenül is jusson el a záróvizsga bizottságokhoz.
Pro Progressio TDK különdíj
A belső TDK konferencián nyújtott teljesítménye alapján 11 hallgató részesült a kari TDK
Bizottság javaslata alapján 20-20 ezer Ft-os ösztöndíjban.
Pro Progressio Oktatói TDK díj
A díj 2 oktató díjazását tette lehetővé 80.000 Ft/fő értékben.
3.2. Céltámogatásokra kiírt alapítványi pályázatok
Az alapítvány az alábbi vállalati adományokból biztosított ösztöndíjpályázatokat írta ki a 2003. évben
egyetemi szinten:
Siemens ösztöndíj pályázat
MVM ösztöndíj pályázat
Magyar Szabadalmi Hivatal ösztöndíj pályázat
Flextronics ösztöndíj pályázat
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GE AschnerLipót ösztöndíj pályázat
Audi hallgatói ösztöndíj pályázat
Visteon ösztöndíj pályázat
Tanszéken belüli pályázatokat bonyolított le az alapítvány az egyéb adományokból kiírt ösztöndíjakra.

Az Alapítvány által kiírt valamennyi pályázat mind az Egyetemi Értesítőben, mind a
BME honlapján megtekinthető.
4. A nevelési és oktatási tevékenységen belül:
Az alapítvány ebben az évben is fogadta az Építőmérnöki Kar alternáló mérnökképzése
feltételeinek javítását célzó adományokat.
5. Egyéb tevékenység
•
•
•
•
•

A kuratórium 2003. májusi ülésén döntött az E-világi beszélgetések c. könyv kiadásának
támogatásáról. A támogatás összege 1.000.000 Ft volt, a könyv sajtóbemutatója 2003.
november 12-én megtörtént.
A kuratórium tagjai körszavazáson döntöttek a BME K+F tevékenységét bemutató kiadvány
támogatásáról. A kiadvány 2003. tavaszán megjelent. A támogatás összege 1.206.000 Ft volt.
A kuratórium elnökének döntése alapján 100.000 Ft támogatásban részesült 1 hallgató külföldi
konferencián való részvételre.
A kuratórium elnökének döntése alapján az alapítvány 200.000 Ft-tal támogatta a Műegyetemi
Zenekar 2004. január 17-i koncertjét, melyre meghívót kaptak az alaíptvány testületeinek
tagjai és az alapítvány támogatói.
A kuratórium 2003. december 15-i ülésén döntött a díszeterem függönycseréjének
támogatásáról 5 millió Ft-os értékhatárig. A 2004. januárjában megvalósult függönycsere és a
hozzá tartozó motorok költsége 4.925.503 Ft volt.

.
Gazdasági adatok: l. pénzügyi beszámoló,
megtekinthető.
Összefoglaló:

mely

az

alapítvány

titkárságán

A közhasznú szervezetté minősített alapítvány tevékenysége mind
tartalmi, mind gazdasági szempontból megfelelt a kiemelten közhasznú
szervezetektől is elvártaknak, tevékenysége során a jogszabályoknak
megfelelően járt el.
Az Alapítvány 2003-ban vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Budapest, 2004. május 13.
Dr. Pakucs János s.k.
A beszámolót a kuratórium 2004. május 27-i ülése egyhangúlag elfogadta.
Dr. Pakucs János
elnök
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