
                                                                                                    

 
A Pro Progressio Alapítvány  

2005. 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: A  Fővárosi Bíróság 2002. augusztus 28-i határozata  értelmében az alapítvány 

közhasznú szervezet. 
 
Alapító Okirat: A Műegyetem Baráti Köre 2005. január 6-án választmányi ülést tartott, 

melyen  határozatot fogadott el az alapítvány új kuratóriumi és felügyelő 
bizottsági tagjainak személyéről. Mindez szükségessé tette az Alapító Okirat 
ezen részének módosítását. A Fővárosi Bíróság 2005. február 16-án kelt 
határozata a változásokat rögzítette. 

 
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. 
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Kuratóriumi ülések száma:      3 ( 2005. február  21., 2005. június 2., 2005.december 12. ) 
 
Kuratórium tagjainak száma: 8 fő 
A Műegyetem Baráti Körének 2005. január 6-i határozata értelmében az Alapító új kuratóriumi   
tagokat kért fel az alapítvány munkájában való részvételre, s új Felügyelő Bizottságot is választott. 
 
A kuratórium tagjai a Műegyetem Baráti Kör választmányának 2005. január 6-i felkérése alapján: 
 
Pakucs János, a kuratórium elnöke, MISZ elnök 
Molnár Károly rektor, BME 
Sallai Gyula rektorhelyettes, BME 
Zrínyi Miklós rektorhelyettes, BME 
Kocsis István vezérigazgató, MVM Rt. 
Lepsényi István vezérigazgató, Knorr-Bremse Kft. 
Levendel Ádám ügyvezető igazgató, Szonda-Ipsos 
Vámos Zoltán alelnök, GE 
 
Felügyelő Bizottság tagjainak száma: 4 fő 
A Műegyetem Baráti Kör választmányának 2005. január 6-i határozata alapján a Felügyelő Bizottság 
tagjai: 
 
Tombor Antal, a FB elnöke, a MAVIR elnök-vezérigazgatója 
Csapody Miklós senior advisor, GE 
Gordos Géza egy. tanár, BME 
Horváth István elnök, MTA Gazdasági Vezetők Albizottsága 
 
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. 
 
Az új kuratórium 2005. február 21-i ülésen egyhangúlag elfogadta az alapítvány új szervezeti és 
működési szabályzatát. 
 
A kuratórium elnöke és a Műegyetem Baráti Kör elnöke 2005. január 6-án kis ünnepség keretében 
köszönte meg a régi kuratórium és felügyelő bizottság tagjainak az alapítvány érdekében végzett 
munkáját. 
 
Az alapítvány  által  2005-ben végzett közhasznú tevékenység: 
 
1. Közhasznú tevékenyég a szerződések tükrében:  
 
2005-ben az alapítvány  
- 74 db adományozási szerződést kötött  296.950.000,-Ft + 25.000 USD értékben. 
Az alapítvány bevétele 2005. január 1. - 2005. december 31. között  :  306.194.750,- Ft , 
ebből    - 50.715.000 Ft a 2004-ben megkötött szerződések,  

  255.479.750 Ft a 2005-ben megkötött szerződések alapján érkezett. 
A kamatbevételek, értékpapír árfolyamnyereség összege 16.494.344 Ft, 
az   1% -os támogatás 214.069 Ft volt. 
Az alapítvány összbevétele 2005-ben  - adományok, kamatbevétel, értékpapír 
árfolyamnyereség – 322.903.163,- Ft volt. 
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Az Alapítvány által befogadott adományok az esetek többségében célzott adományok. Így az 
alapítvány stratégiai céljainak megvalósítására szánt alap csak a célzott adományok SzMSz 
szerint járó %-nak levonásával képződik. 
Az adományozási szerződéseknek 2 fajtája van: tartós adományozási szerződések, valamint 
egyszeri adományozási szerződések. 
A megkötött adományozási szerződések közül tartós adományozási szerződések az alábbiak:  
GE, Flextronics, Visteon, Imsys, Capriovus, Airmon, EPCOS 
 
Az adományozási szerződések megkötése a kuratórium által elfogadott minta alapján történik. 
Az ettől eltérő szerződések aláírását minden esetben ügyvédi ellenjegyzés előzi meg.  
 
2. A tudományos tevékenység, kutatás támogatása keretében: 
 
2005. évben az Alapítvány 1001 esetben fizetett ösztöndíjat 289 fő részére.  
A hallgatói ösztöndíjak értéke       85.412.000,- Ft,  
a kutatói ösztöndíjak értéke   68.470.000,- Ft volt,  
a tanszékek számára juttatott támogatások értéke 112.613.100,- Ft ,  
az Alapítvány által kiírt saját pályázatok alapján kifizetett ösztöndíjak:  3.260.350 Ft. 
 
Az Alapítvány a 2005. évben   - a kuratórium döntései alapján - egyéb egyetemi 
feladatok támogatására 7.403.183,- Ft alapítványi juttatást biztosított (4.pontban 
részletezve). 
 
Az alapítvány  többek között az alábbi kutatási témákat támogatta ösztöndíjjal 2005-ben: 
 
A beszéd- és adatjelfeldolgozás, beszédfelismerés, valamint a hálózati protokollok kutatása, A Távközlési és 
Médiainformatikai Tanszéken a beszéd- és adatjelfeldolgozás, beszédfelismerés, valamint a hálózati protokollok 
témában végzett kutatás-oktatás támogatása, Adaptív antennák kutatása, Alternáló mérnökképzés támogatása, 
BME Gépszerkezettani Intézetben folyó hajtástechnikai kutatások támogatása, BME Vegyészmérnöki Karon 
folyó oktatás és kutatás segítése, Doktoráns ösztöndíj a BME Vegyészmérnöki Karán folyó műveleti kutatások 
támogatására, Elektronikus berendezések elektronikai és optikai vizsgálata, Felületszerelt áramkörök 
megbízhatósági vizsgálata, Fizika tanszéken folyó oktató-kutatómunka támogatása, Fóliakapcsolók gyártási 
technológiájának kutatása, Gépszerkezettani Intézetben folyó hajtástechnikai kutatások,  Hegesztési vizsgálatok 
nagyszilárdságú acélokon, Informatikus hallgatói ösztöndíj  létesítése, Karbonpaszta nyomtatás vizsgálata,  
Kerámia kondenzátorok megbízhatósági vizsgálata, Korszerű építőanyagok vizsgálata,  MAFC támogatása, 
Magyar-izraeli orvosdiagnosztikai kapcsolatok fejlesztése, Mérnöki visszafejtő rendszerek összehasonlító 
elemzése, Mikrohullámú és optikai erősítési eljárások tanulmányozása, MVM támogatás tanulmáynutakra, 
ösztöndíjakra, Nagybonyolultságú és nagyfrekvenciás integrált áramkörök áramköri és fizikai tervezésének 
tanulmányozása, Nemlineáris erősítés tulajdonságainak tanulmányozása, Nyílt forráskódú komponensek 
felhasználása automatizált tesztrendszerekben, Ólommentes forrasztás, Plazma és elektróda folyamatok, 
valamint degradációs jelenségek a nagynyomású kisülő lámpákban, Rövidhullámok alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálata a hazai vészhelyzeti hírközlésben, Szerves Kémia Tanszék doktoráns képzésére, Szuperkritikus 
oldószer analitikai és műveleti alkalmazása, Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken és az általa bevont más 
tanszékeken a távközlés és telematika témában végzendő kutatás-oktatás támogatására, Távoli segélynyújtás 
folyamatának optimalizálása, Termékek virtuális bemutatása, VEK OTDK támogatása 
 
3. Az alapítvány pályázatai: 
 
Az Alapítvány által kiírt ún. saját pályázatainak 2 fő csoportját különböztetjük meg: 

3.1.    az Alapítvány által alapított ösztöndíjak 
3.2.    a céltámogatások terhére kiírt alapítványi pályázatok 
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3.1.  Az Alapítvány által alapított ösztöndíjak  
 

Pro Progressio Doktorandusz ösztöndíj 
A meghirdetett pályázatra, melynek kiírása igen szigorú feltételeket támasztott – 8 
pályázat érkezett. A Bíráló Bizottság döntése értelmében 4 doktorandusz kap havi 
80.000,- Ft ösztöndíjat 12 hónapon keresztül 2005. szeptembertől kezdődően. 

 
Pro Progressio Diplomaterv pályázat ösztöndíj 
A pályázati kiírás 10 diplomamunka díjazását tette lehetővé. A felhívásra 32 pályázat 
érkezett 6 karról.  
A Bizottság 10 hallgatót  javasolt díjazásra 100-100.000,- Ft értékben. 

 
(Megjegyzés: A diplomaterv pályázat célja, hogy a pályázó a sikeres,  kiváló minőségű és tudományos, 
valamint műszaki újdonságot tartalmazó diplomamunkáját tovább folytathassa, azaz megpróbálja azt 
közzétenni, értékesíteni. A „díjazott” erre a tevékenységére kap 2 hónapos ösztöndíjat, amely 
lényegében megfelel egy kiváló, Köztársasági Ösztöndíjas  hallgató 1.5 – 2 havi összesített 
ösztöndíjának.) 

 
Pro Progressio hallgatói TDK ösztöndíj 
A díj 10 hallgató különdíjban részesítését teszi lehetővé a belső TDK konferencián 
nyújtott teljesítménye alapján a kari TDK Bizottság javaslatára. 
A díj összege : egyéni: 30.000 Ft, csoportos: 40.000Ft. 11 hallgató részesült 
elismerésben. 
Pro Progressio Oktatói TDK ösztöndíj 
A díj 2 oktató díjazását teszi lehetővé 100.000,- Ft/fő értékben. A beérkezett 8 
pályázóból 2 fő részesült ösztöndíjban.  

 
 

3.2. Céltámogatások terhére  kiírt alapítványi pályázatok 
 

Az alapítvány az alábbi vállalati adományokból biztosított ösztöndíjpályázatokat írta 
ki a 2005. évben egyetemi szinten (zárójelben az ösztöndíjban részesülők száma): 

  
Magyar Szabadalmi Hivatal ösztöndíjpályázat  (18 fő) 
Elcoteq hallgatói ösztöndíjpályázat    (8 fő) 
Integration ösztöndíjpályázat     (14 fő) 

 GE Aschner Lipót ösztöndíjpályázat    (54 fő)  
Ericsson ösztöndíjpályázat     (69 fő) 

 MVM ösztöndíjpályázat     (40 fő) 
Flextronics ösztöndíjpályázat     (12 fő)  

 Siemens ösztöndíjpályázat      (1 fő) 
 Schmidt Rezső hallgatói ösztöndíjpályázat   (1 fő) 

Lafayette ösztöndíj pályázat      (8 fő) 
  
Az alapítvány által kiírt pályázatok mind az alapítvány Központi Tanulmányi Hivatalban , 
mind a Központi épületben levő faliújságján megtekinthetőek, illetve az egyetemi honlapon 
olvashatóak. 
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4. Egyéb egyetemi feladatok támogatása 2005-ben: 
 
Az egyéb egyetemi feladatok támogatása vagy kuratóriumi döntés, vagy a kuratórium 
elnökének az SZMSZ szerinti értékben biztosított felhatalmazása alapján valósult meg. 
 
Egyetemi újévi fogadás támogatása 
Az alapítvány támogatta a BME hagyományos újévi fogadását 3.055.000 Ft értékben. 
 
Kulturális támogatás: 
A kuratórium támogatta a Műegyetemi Zenekar 2005. júniusi , a Művészetek Palotájában 
tartott koncertjét. A támogatás értéke 310.376  Ft.  
 
A kuratórium támogatásával újból megjelent a Műegyetemi Zenekar és Kórus CD-je. A 
támogatás értéke 126.000 Ft. 
 
Központi épület közösségi terei: 
A Központi épület közösségi terei arculatának kialakítására kiírt pályázat elbírálása 
megtörtént. 
A pályázati kiírásban meghatározott támogatási összeg – 1.200.000 Ft – kifizetésre került. 
Megjelent a Műegyetemi varázslat c. összeállítás, mely a felújításra váró közösségi terek 
javára történő adománygyűjtést támogatja. Az adománygyűjtés szervezése folyamatban van. 
 
Mérnökképzési világkongresszus támogatása 
A kuratórium támogatta a 2006. tavaszán megrendezett 7. mérnökképzési világkongresszust, 
melynek címe „Mobility of Engineers” volt. A támogatás értéke 300.000 Ft volt. 
 
Orvosbiológiai mérnökképzés 10 éves jubileuma 
 
A kuratórium támogatta a 10 éves orvosbiológiai képzés jubileumi rendezvényét. A támogatás 
összege 249.575 Ft volt. 
 
Szoftvervásárlás támogatása 
 
Az alapítvány 300.000 Ft értékben támogatta az EISZK egyetemi célú központi 
szoftverbeszerzését. 
 
Matematikai konferencia 
 
Az alapítvány minden évben rendszeresen támogatja a BME matematikus hallgatóinak 
nemzetközi matematikai versenyeken való részvételét. 2005-ben 2 hallgató részvételi díját 
biztosította 110.000 Ft értékben. 
 
Imázshirdetések 
 
Az alapítványról szóló hirdetés jelent meg a Magyar Gazdasági Magazin 2005. júniusi 
számában, valamint a Műegyetemtől a világhírig c. angol-magyar nyelvű egyetemtörténeti 
kiadványban 250.000 Ft és 375.000 Ft értékben. 
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Alapítványi prospektus: 
 
Elkészült az alapítvány tevékenységét bemutató prospektus, melyet megkaptak a BME 
szervezeti egységeinek vezetői. 
 
5. Gazdasági adatok:  
 
Az alapítvány nyitó vagyona 2005. január 1.  282.384.672 Ft 
Bevételek összesen:     322.903.163 Ft 
Kiadások:      298.143.835 Ft, melyből 
  Rezsi     20.985.202 Ft 
  (14.732.000 Ft személyi jellegű, 927.567Ft bankköltség, 5.325.635Ft gk., 
   irodaszer, posta, futár, rendezvények) 
  Hallg. Ösztöndíj   85.412.000 Ft 
  Kut. Ösztöndíj    68.470.000 Ft 
  Tanszéki tám.             112.613.100 Ft 
  Alapítv.pályázatok     3.260.350 Ft 
  Egyetemi célok      7.403.183 Ft 
 
Záró vagyon 2005. december 31.   306.287.449 Ft    
 
6. Általános értékelés: 
 
Az alapítványi tevékenység során beérkezett támogatási összeg 7%-kal  haladta meg az előző 
évit. 
Az Alapítvány működtetésével kapcsolatos „költség jellegű összegek” a tervezett 87%-át 
tették ki, köszönhetően a visszafogott irodafejlesztésnek, a tervezettnél  alacsonyabb 
bérjellegű kifizetésnek, a tervezettől elmaradó szakértői kifizetéseknek. 
 
A közhasznú szervezetté minősített alapítvány tevékenysége mind tartalmi, mind 
gazdasági szempontból megfelel a kiemelten közhasznú szervezetektől elvártaknak, 
tevékenysége során a jogszabályoknak megfelelően járt el. Az alapítvány 2005-ben sem 
végzett vállalkozási tevékenységet. 
 
Budapest, 2006. május 
 
         Dr. Pakucs János sk.  
 
 
A közhasznú beszámolót az alapítvány kuratóriuma 2006. május 15-i ülésén egyhangúlag 
elfogadta. 


