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A 2016. évben a Kuratórium: 
 

1.  Schnell László Díjat, Josef Heim Díjat, két „Évfolyam Legjobb Előadója” díjat adományozott pályázataik 
alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanszéki doktoranduszoknak.  

 
2. 2016-ben is megrendezte a „Mutasd be saját építésű kütyüdet” c. pályázatot a villamosmérnöki kar 

hallgatói számára. A bemutatott pályaművek alapján az öttagú zsűri 70eFt, 60eFt és 50eFt értékű 
tárgyjutalmakat ítélt oda az első három helyezetnek, a többieket vigaszdíjjal jutalmazta. A nyertesek az 
oklevélhez Schnell László Emlékérmet is kaptak. 

 
3. Nyilvános pályázatot hirdetett „A MIT kiváló fiatal oktatója 2015-ben” címmel. A beadott pályázatok 

alapján, nyilvános eredményhirdetésen adta át a nyerteseknek a „MIT Kiváló Fiatal Oktatója Díj” első, 
második és harmadik fokozatát. 

 
4. Fedezte a doktoranduszok miniszimpóziumának rendezési költségeit, a meghívott három külföldi 

vendégelőadó szállásköltségeit és a két „legjobb előadó” díjait. Továbbá fedezte a demonstrátorok év 
végi találkozójának költségeit. 

 
5. NAV-nak benyújtotta és a honlapon közzétette az SZJA1% felhasználásáról szóló 15KOZ űrlapot. 
 
6. A tanszékhez tartozó belső folyosón hét asztallal és 19 székkel, fóliatáblával, fogasokkal és virágsarokkal 

a hallgatók szabadidős tartózkodását, felkészülését, konzultálását segítő „hallgatói folyosót” alakított ki. 
Ennek, és a korábban kialakított két „hallgatói sarok” népszerűsége mutatja erőfeszítéseink helyességét.  

 
7. Elismerésnek tekinthető, hogy a tanszék kiemelkedő korábbi támogatója, Else Heim asszony idén is tíz 

ezer eurós adománnyal növelte az alapítvány vagyonát. 
 
8. Az Alapítvány forint és euró alapú befektetései különböző lejáratú hazai állampapírokban, a Magyar 

Államkincstárban vannak. Ezekkel a befektetésekkel nettó 2,1%-os hozamot ért el, kockázatmentesen. 
 
9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet 2016. évben sem végzett, ezért adó és TB befizetési 

kötelezettsége sem keletkezett, illetve köztámogatást sem igényelt. Az erről szóló adónyilatkozatot 
határidőre benyújtotta. A tisztségviselők díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. 

 
MELLÉKLET: SLA 2016. évi pénzügyi mérlege 
 
 
Budapest, 2017. május 23.  
          (dr. Pataki Péter) 
       a Kuratórium elnöke 
 
 
 
Az Alapítvány honlapjának címe:    http://www.mit.bme.hu/general/alapitvany 
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