3. napirend
A Pro Progressio Alapítvány
2013. évi beszámolója
A közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó paragrafusai értelmében az
alapítvány köteles tevékenységéről rövid tartalmi beszámolót készíteni.
1. Alapadatok
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.

Az alapítvány célja az 1996-ban elfogadott alapító okirat szerint:
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.
Az alapítvány alapító okiratának módosítására irányuló folyamat és a közhasznúság újbóli
megszerzése a 2011. évi CLXXV. törvény, és a 2013. évi új PTK által előírt szempontok alapján
2013. novemberében elindult mai napig még nem zárult le, bár minden hiánypótlási igényt
kielégítettünk!

Az alapítvány célja a 2013. novemberében beadott módosítás alapján:

Az alapítvány a közhasznú tevékenységével [Ectv. 34. § (1) bek. a) pont]
összefüggésben 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 iskolarendszerő és tanfolyamrendszerő oktatást szolgáló szervezet
kialakulásának támogatását,
 a szociálisan hátrányos helyzető, de tehetséges hallgatók anyagi terheinek
csökkentését a tandíjbefizetés átvállalásával, ösztöndíjak biztosításával,
 a hallgatók és oktatók sportolási, kulturális lehetıségeinek bıvítését, az egyetemhez
való tartozás tudatát erısítı 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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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az Alapítvány által szolgált közfeladatok a teljesítésüket elıíró jogszabályhelyek megjelölésével:
a felsıoktatás rendszerének mőködtetése [2011. évi CCIV. törvény a felsıoktatásról, 2. § (2) bek.]
együttmőködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában
[2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésrıl és a technológiai innovációról, 5. § (3) bekezdés]
tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével kapcsolatos feladatok [2011. évi CCIV.
törvény a nemzeti felsıoktatásról, 11. § (1) bek., d) pont]
egészségfejlesztés beleértve a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését [2011. évi CCIV. törvény a
nemzeti felsıoktatásról, 11. § (2) bek.]
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, [2011. évi CCIV. törvény a nemzeti
felsıoktatásról, 41. § (1) bek.]
sport- és szabadidısport események szervezése és rendezése a fıvárosban [2011.évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) bek. 8.]
sport- és szabadidısport események, továbbá ifjúsági programok szervezése és rendezése Budapest XI. kerületében
[2011.évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bek. 17.]
a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kórusának és zenekarának támogatása [2011.évi
CLXXXIX. törvény Magyarországi helyi önkormányzatairól, 23. § (5) bek. 13.]
egyetemi laboratóriumok felújítása , közterületeken szobrok elhelyezése, illetve ezen tevékenységek támogatása
[1997.évi LXXVIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelmérıl, 57/A. § (2) bek.]
iskolarendszeren kívüli képzések szervezése felnıttek számára [2013. évi LXXVII. törvény a felnıttképzésrıl, 1.
§ (1) bek. c) pont]
a világörökség részét képezı Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem történeti campus épületeinek
állagmegóvása, illetve az ehhez szükséges támogatások győjtése és kiadványok készítése [2001. évi LXIV. törvény
a kulturális örökség védelmérıl, 5.§ (1) bek.; az 1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és
védelmérıl 57/A.§ (2) bek.]

Kuratóriumi ülések száma: 2 (2013. május 16, 2013. december 11.)
Kuratórium tagjainak száma: 8 fő
A kuratórium tagjai:
Pakucs János, a kuratórium elnöke, MISZ tiszteletbeli elnök
Vajta László, BME VIK dékán
Salgó András, BME egyetemi tanár
Molnár Károly, BME egyetemi tanár (2013. augusztusban elhunyt)
Kocsis István ügyvezető igazgató, Merkantil Bank
Lepsényi István vezérigazgató, Knorr-Bremse Kft.
Levendel Ádám tanácsadó
Vámos Zoltán igazgató, GE
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A kuratórium új tagja az alapító felkérése alapján: Karsai Béla elnök, Karsai Holding
Felügyelő Bizottság tagjainak száma: 4 fő
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Tombor Antal, a FB elnöke, tanácsadó
Csapody Miklós senior advisor, GE
Gordos Géza egyetemi tanár, BME
Horváth István elnök, MTA Gazdasági Vezetők Albizottsága (2013. novemberében lemondott FB
tagságáról.)
A FB új tagja az alapító döntése értelmében: Bertalan Zsolt vezérigazgató, Magyar Áramtőzsde
2. Az Alapítvány szervezete és működése:
Az alapítványi feladatokat az alapítványi iroda 2 munkatársa (Szecsei Andrea 2013.június 30-ig,
Bicsárné Kata Judit 2013.szeptember 2-től és Szekeresné Mohr Éva mint ügyintéző) teljes
munkaidőben, az alapítvány igazgatója (Dallos Györgyi) részmunkaidőben látja el.
Az alapítványi iroda feladatai:
- vállalati, külső kapcsolat felkutatása, kiépítése
- adományozási szerződés előkészítése
- a szerződés megkötése
- adomány beérkezése után pályázat meghirdetése
- értékelő szakmai bizottságok szervezése
- pályázatok értékelése
- ösztöndíjszerződések megkötése
- az elvégzett munka dokumentálása (beszámoló, cikk, tanulmány, értékelés)
- kifizetések
A kuratórium elnöke és tagjai, valamint az FB tagjai sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem
részesültek.
Az alapítvány tevékenységét könyvvizsgáló ellenőrzi, felügyeli (Szilágyi Dezső), a könyvelést a
Kertész Kft. (Kertész Béla) végzi.

3. Az alapítvány által 2013-ban végzett közhasznú tevékenység összefoglalása:
3.1. Közhasznú tevékenyég a szerződések tükrében:
2013-ban az alapítvány 124 db adományozási szerződést kötött 534.936.595,- Ft értékben.
2013-ban az alapítványhoz beérkezett támogatások összege
és 2013. január 1. – 2013. december 31. között szerződések
és a korábbi évekből áthúzódó (7.092.049 FGt)alapján:
az 1% -os támogatás:
az eszközadományok összesen:

526.551.197,- Ft,
406.986,- Ft,
62.623.496,- Ft

Összesen:

589.661.686,- Ft

Az alapítvány kamatbevételek, értékpapír árfolyamnyereség összege:

24.404.354,- Ft

Az alapítvány összbevétele:

614.066.033,- Ft
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Az Alapítvány által befogadott adományok lehetnek általános célú és célzott adományok.
Az alapítvány stratégiai céljainak megvalósítására szánt alap az általános célú és célzott adományok
SzMSz szerint járó %-nak levonásával képződik.
A támogatási szerződéseknek 2 fajtája van: tartós támogatási szerződések, valamint egyszeri
támogatási szerződések. A támogatási szerződések megkötése a kuratórium által elfogadott
mintaszerződés alapján történik, a kuratórium jóváhagyásával.
A megkötött támogatási szerződések közül új tartós támogatási szerződés 2013-ban: 3
AITIA International Informatikai Zrt.
Egis Gyógyszergyár Nyrt.
TKI-Ferrit Fejlesztő és Gyártó Kft.;
Az alapítvány 2013-ban is gyarapította partnereinek számát, az új partnerek száma: 22
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
Lasram Engineering Kft.;
Képdoktor Kft.;
MSCI Kft.;
A Matematika Oktatásáért és Kutatásáért Alapítvány;
Bolyai János Matematikai Társulat;
Mediso Kft.;
Adimtech Kft.;
Magyar Nukleáris Társaság;
RK Tech Kft.;
LAB-INTERN Kft.;
CORN-FORM Feldolgozó és Kereskedő Kft.;
Duna-Dráva Cement Kft.;
Zwack Unicum Nyrt.;
Teradata Magyarország Kft.;
SICONTACT Kft.;
Energetikus-képzést Támogató Alapítvány;
Hewlett-Packard Informatikai Kft.;
Telenor Magyarország Zrt.;
EFI Services Kft.;
Sophos Hungary Kft.;
CLAAS Hungária Kft
3.2. Az alapítvány tudományos, kutatási és tanulmányi célra nyújtott támogatásai 2013-ban
összesen (3.2.1+3.2.2 +3.2.3)
503.445.048,- Ft
3.2.1.Ösztöndíjak
A 2013. évben az Alapítvány 3178 esetben fizetett ösztöndíjat 745 fő részére, ebből
Ösztöndíjak
-hallgatói ösztöndíj 571 fő részére:
-doktorandusz ösztöndíj 65 fő részére:
-kutatói ösztöndíj 109 fő részére:
A hallgatói, doktoranduszi és kutatói ösztöndíjak együttes összege:
3.2.2. Középiskolai tanárok támogatása pályázat alapján
Középiskolai tanárok megbízási díja (járulékkal együtt):

179.037.000,- Ft
35.330.000,- Ft
135.795.000,- Ft
350.162.000,- Ft

5.408.280- Ft
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3.2.3. Az oktatás, kutatás feltételeinek javítására és egyéb célra nyújtott támogatások 2013-ban
összesen
147.874.776 Ft
Tanszékek, egyetemi szervezetek
számára juttatott támogatások értéke:
69.778.983,- Ft
Egyéb támogatás (kuratóriumi és kuratóriumi elnöki döntés , alapján):
7.247.025,- Ft
(Harsányi István –díj 300e Ft,
középiskolák támogatása 4,2 millió Ft,
campus könyv grafikus 1 millió Ft
utazási támogatás 150 e Ft
egyetemi naptár 1.597.025 Ft)
Tanszékek támogatása tárgyi eszközök adományozásával

70.848.768,- Ft

3.3. Az alapítvány egyéb ráfordításai és kifizetései összesen:

27.492.819,- Ft,

-munkabér és járulékok,cafeteria,
-egyéb
könyvelés, könyvvizsgálat
bankköltség
posta, futár
telefon, raktár, postafiók (BME)
oklevelek,mappák, kiadványok
irodaszer, irodagép-karbantartás
reprezentáció, hirdetés, tanfolyam, ajándék
értékcsökkenés

16.823.000,- Ft
10.669.819,- Ft
2.479.450,- Ft
2.556.688,- Ft
510.633,- Ft
661.165,- Ft
1.197.422,- Ft
750.014,- Ft
1.336.502,- Ft
1.177.945,- Ft

4. Összefoglaló adatok 2013-ban:
Nyitó vagyon 2013. január 1.
Az alapítvány összbevétele:
Az alapítvány által adott támogatások :
Alapítvány egyéb ráfordításai (működés)
Pénzügyi eszközök 2013. december 31.
Értékpapír:
Folyószámla
Pénztár
Összesen:

590.952.166,- Ft
614.066.033,- Ft
503.445.048,- Ft
27.492.819,- Ft
664.188.185,- Ft
6.219.804,- Ft
25.985,- Ft
670.433.974,- Ft

6. Általános értékelés:
A közhasznú szervezetté minősített alapítvány tevékenysége mind tartalmi, mind gazdasági
szempontból megfelel a közhasznú szervezetektől elvártaknak, tevékenysége során a
jogszabályoknak megfelelően járt el. Az alapítvány 2013-ban sem végzett vállalkozási
tevékenységet, állami, önkormányzati támogatásban nem részesült.
Az alapítvány működési költsége az alapítvány összbevételéhez (átadott eszközök nélkül) képest
nem éri el a 6 %-ot.
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Kiegészítő információk a 2013. évi pályázatokról
Az Alapítvány ösztöndíjait, melyek lehetnek Pro Progressio ösztöndíjak, illetve céltámogatásokhoz
kötődő ösztöndíjak, pályázat alapján lehet elnyerni.
Az alapítvány által kiírt pályázatok az alapítvány honlapján (www.proprogressio.hu) olvashatóak.
1. Az Alapítvány által alapított ösztöndíjak, ill. egyedi pályázati kiírások
• Pro Progressio Doktorandusz ösztöndíj
A meghirdetett pályázatra, melynek kiírása igen szigorú feltételeket támasztott, 7 db pályázat érkezett
3 karról.
A Bíráló Bizottság döntése értelmében 4 doktorandusz kap fejenként havi 120.000,- Ft/hó ösztöndíjat
12 hónapon keresztül 2013. szeptembertől kezdődően.
• Pro Progressio Diplomaterv pályázat
A pályázati kiírás 8 fő BSc és 8 fő MSc hallgató díjazását teszi lehetővé. A felhívásra 51 db pályázat
érkezett 7 karról.
A Bizottság 11 hallgatót javasolt díjazásra
5 főt (B.Sc.) 100.000,- Ft /fő
6 főt (M.Sc.) 150.000,- Ft/fő értékben.
• Pro Progressio TDK ösztöndíj
A díj 8 hallgató ösztöndíjban részesítését teszi lehetővé a belső TDK konferencián nyújtott
teljesítménye alapján a kari TDK Bizottság javaslata alapján.
A díj összege:
80.000 Ft/fő
• Pro Progressio Oktatói TDK ösztöndíj
A díj 8 oktató díjazását teszi lehetővé
150.000 Ft/fő
értékben. Nyolc oktató részesült a 8 karról az ösztöndíjban a kari TDK bizottság javaslata alapján.
•

2011-ben került sor először a Pro Progressio Alapítvány OTDK hallgatói és tanári ösztöndíj
meghirdetésére. Az OTDK hallgatói ösztöndíjban azon BME hallgatók részesülhetnek, akik az
OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyérmet kaptak, OTDK tanári
ösztöndíjat pedig azon BME oktatók kaphatnak, akiknek hallgatói az OTDK konferencián elért
eredményük alapján Pro Scientia díjban részesültek. Mindkét díj összege: 200.000,- Ft/fő.
2013-ban OTDK hallgatói ösztöndíjban 2 fő részesült. Oktatói OTDK ösztöndíjat 2 oktató
kapott.
Összesen:
800.000,- Ft

• Középiskolák részére kiírt pályázat
A pályázaton 44 középiskola vett részt, közülük 13 iskola kapott támogatást
értékben.

3.900.000,- Ft

Középiskolai természettudományos tárgyakat oktató tanárok részére kiírt pályázat, 300.000,- Ft/fő
értékben. A pályázaton 21 tanár vett részt, közülük 10 fő kapott elismerést. A kifizetések megbízási
szerződéses konstrukcióban történtek, összesen:
5.949.500,- Ft

• Ötlettől az üzletig-Műegyetemi innovációs projektverseny hallgatók részére
A Pro Progressio Alapítvány, a Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer Iroda és a BME Hallgatói
Innovációs Központ 2013 őszén második alkalommal hirdetett ötletpályázatot hallgatói innovációs
projektek felkutatására és támogatására.
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A felhívásra 33 pályamű érkezett. A pályázat és a bemutató alapján 7 pályázat nyerte el a BME 2013.
évi kiemelkedő hallgatói ötlete címet, melyek közül két pályázó az alapítvány tanulmányi
ösztöndíjában is részesült. Összege: 300.000,- Ft/fő

• Műegyetem - a történeti campus kiadvány
A BME Központi épületének 105 éves évfordulójának alkalmából vállalati adományok, egyetemi
források és alapítványi támogatás biztosításával elkészült a történelmi campus értékeit bemutató
album.
Az alapítvány saját vagyonából a fenti célokra elkülönített 10 millió Ft felhasználása 2013-ban
megtörtént.
2. Céltámogatások terhére kiírt alapítványi pályázatok
A céltámogatások terhére az alapítvány a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazott
eljárásrend alapján pályázatokat ír ki, amelyek a támogatás jellegétől, témakörétől, nagyságától
függően kerülnek meghirdetésre tanszékeken, egy-egy karon, több kart érintően, vagy teljes egyetemi
szinten. A pályázatokat felkért szakértők, témavezetők véleményezik. Az ösztöndíjak kifizetése
részletben, vagy az időtartam lejárta után lehetséges, melyre a szakértők tesznek javaslatot. A kutatói
és ösztöndíjban részesülők tevékenységükről beszámolót készítenek, melyek elérhetők az alapítvány
honlapján.
Ösztöndíjakkal támogatott kutatási témák 2013-ban:
Akut memodialízis-gép modellalapú szimulációs környezetének vizsgálata, Alumínium bondolási folyamat minőségének javítása lézeres
tisztítás és hőkezelés hatására, Aratógépek vágószerkezetének vizsgálata, Automatikus dokumentáció generálás és konfiguráció
menedzsment, Az elektrokémiai migráció vizsgálata mikroelektronikai alkalmazásokban, C programozás/statikus kódanalízis, Dialízis
gép szoftver komponenseinek automatizált tesztelése, Elektronikai készülékek, részegységek szerelés-technológiájának vizsgálata,
Élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatának korszerűsítése, Energy-Availablity-QoS Trade-off for Future Converged Fixed-Mobile
Networks, Expedition Enterprise informatikai infrastruktúra vizsgálata, Gabonaalapú élelmiszerek beltartalmi és reológiai vizsgálata,
Hengerszimmetrikus elektronikus problémák vizsgálata, Kiterjesztett véges állapotgép alapú tesztgenerálás vizsgálata, Koronaéterek
vizsgálata, Környezetvédelmi vizsgálatok, Linux/beágyazott rendszerek, Toward the development of excitation kinetic for studies of
plant photosyntetic activity, Nanoszerkezetek alkalmazhatóságának vizsgálata, Nyomáshatároló szelep öngerjesztett rezgéseinek
vizsgálata, Nyomtatott huzalozású lemezek zsugorodásából eredő forrasztási hibák gyökérokának vizsgálata, Oktatói OTDK és TDK
terén végzett tevékenység, Optikai és mikrohullámú erősítők átviteli tulajdonságainak vizsgálata, Orvosi készülékekben használható
modern fejlesztési technológiák vizsgálata, Peer-to-teer networks for smartphones, Szerelőlemez méretének változás vizsgálata reflow
forrasztás során, Szoftver vizsgálatok, TLS és DTLS protokollok vizsgálata, Vastagréteg technológiás szitanyomó berendezések
vizsgálata, Az információgyűjtés feladata és lehetőségei informatikai támadások megelőzése és kezelése céljából, Korszerű informatikai
módszerek vizsgálata, WiFi-LTE kiscellás mobis hálózatok együttélése, Kvantum csatornák kapacitásvizsgálata, Software Defined
Networking megoldások. Új információterjesztési algoritmus spatial computing rendszerekhez., Espedition Enterprise informatikai
infrastruktóra vizsgálata, Szoftware vizsgálatok, Nagykiterjedésű optikai gerinchálózatok vizsgálata, Ütemezési algoritmusok vizsgálata
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