NOVOFER Alapítvány a M szaki-Szellemi Alkotásért
kiemelked en közhasznú szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
1998

Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284
Az Alapítványt, a F városi Bíróság az 1999. január 12-én kelt, 13. Pk. 65.116/1991/15. számú
VÉGZÉS-ésben kiemelked en közhasznú szervezetnek min sítette.
Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c./ pontjának alábbi alpontjai szerinti közhasznú
tevékenységet folytat:
3. tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
6. kulturális örökség megóvása
A közhasznú jogállás megszerzésének id pontja: 1998. január 1.

Lezárva: 1999. március 1.
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Bevételek
1998-ban, a jelent sen megváltozott körülmények között is sikerült tovább növelni az
alapítvány vagyonát. A támogatások elnyerése érdekében változatlan intenzitással folytattuk
az el z években megkezdett munkát. Az állampolgárok személyi jövedelemadója 1 %-ának
részünkre történ felajánlásából 191.336 Ft bevételünk származott, melynek átutalása érdekében teljesítenünk kellett a törvényben el írt és az APEH által támasztott követelményeket.
Bevételeink 67 %-a támogatásból, 33 %-a kamatokból származott.
A támogatásként átutalt öszegek 37 %-a a Gábor Dénes díjra, 54 %-a az alapítvány részére
érkezett
A kamatbevételek 93 %-át a diszkont kincstárjegyekbe való befektetés, 7 %-át a folyószámlán
maradó pénz hozadéka eredményezte.
1998-ban vállalkozási tevékenységünk nem volt, így vállalkozási bevételt sem realizálhattunk.
Kiadások
Alapítványunknak 1998-ban lényegesen nagyobb költségeket kellett finanszíroznia.
Az alapítvány m ködési költségei az összes költség 15 %-át teszik ki. Ezen költségek között
szerepelnek az ügyvitellel kapcsolatos személyi és dologi kiadások és közterhek is.
Cél szerinti tevékenység
A Magyar Tudományos Akadémia, a szakminisztériumok, a Kamarák és más tudományos és
szakmai szervezetek, a különböz országos hatáskör intézmények, a szaksajtó és a napi sajtó
segítségével nyilvánosan meghirdetett GÁBOR DÉNES-díj 1998. pályázati felhívásunkra
érkezett javaslatokat a Kuratórium 1998. november 16-án tartott ülésén elbírálta.
A 75 benyújtott pályázatból 68 volt érvényes, melyb l a budapesti illet ség pályázók száma
41 f . Az érvényes pályázatokból 22 az ipar, 14 a kutatás-fejlesztés, 15 az oktatás, 8 a környezet-gazdálkodás, 5 a mez gazdaság, 4 az innovációt szervez intézmények részér l
érkezett.
A 3 n és 72 férfi pályázó életkor szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:
20 – 30 éves
31 – 40 éves
41 – 45 éves
46 – 50 éves
51 –55 éves
56 – 60 éves
61 – 70 éves
71 – 80 éves

1f
1f
10 f
17 f
13 f
16 f
12 f
5f

A díjazottak átlagéletkora 52 év (legfiatalabb 48 éves, legid sebb 63 éves)
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A Gábor Dénes-díj átadási ünnepséget december 15-én tartottuk a Budapest Kongresszusi
Központ Bartók termében. Az elnökség tagjai voltak dr. Chikán Attila gazdasági miniszter,
dr. Pálinkás József oktatási miniszterhelyettes, dr. Bendzsel Miklós államtitkár, a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke és Jamrik Péter vezérigazgató, az alapító képvisel je, továbbá dr.
Ginsztler János levezet elnök és Garay Tóth János, a kuratórium elnöke.
Dr. Chikán Attila gazdasági miniszter úr és a kuratórium elnöke nyújtotta át a Gábor Dénes
hologramképével diszített bronz plakettet, a díszoklevelet és a fejenként bruttó 250 eFt-os
pénzdíjat
Havass Miklós matematikusnak, a SZÁMALK Rt. elnökének, a MTESZ alelnökének,
az informatikai kutatásban elért eredményeiért, az informatikai kultúra és oktatási hátterének
megalapozása, a SZÁMALK bázisán az ország egyik informatikai oktatóközpontjának létrehozása, a hazai és nemzetközi m szaki-tudományos kapcsolatok fejlesztése, a tudományszervezés terén tartósan és eredményesen folytatott magasszint szervezési, vezetési és irányítási tevékenységéért, a hazai innovációs kultúra kialakításában betöltött szerepéért,
Dr. Marossy Kálmán vegyészmérnöknek, a BorsodChem Rt. tudományos f munkatársának,
a méréstechnikai találmányok kidolgozása és hasznosításának el segítése, a m anyagok fizikájának kutatása, a polimer keverékek szerkezetének relaxációs módszerekkel történ
vizsgálata és a termékek fejlesztése terén elért eredményeiért, a jöv nemzedék oktatásában
vállalt szerepéért,
Bojár Gábor fizikusnak, a Graphisoft Rt. alapító elnök-vezérigazgatójának,
az építészet és az épít ipar számára készült integrált objektum-orientált háromdimenziós
tervez szoftver fejlesztésében és világméret elterjesztésében, az információ-technológiai
ipar fejl dését segít Graphisoft Park létrehozásában, a hazai szoftveripar nemzetközi
rangjának emelésében, a magyar szellemi termékek exportjának növelésében kifejtett
meghatározó és eredményes tevékenységéért,
Dr. Kürti Sándor vegyészmérnöknek, a KÜRT Computer Rt. vezérigazgatójának,
a világon elismert és egyedülálló adatmentési technológia kidolgozásában, a fejlesztési eredmény hasznosítására alkalmas szervezet létrehozásában és m ködtetésében, a magyar
szellemi termékek nemzetközi elterjesztésében és a magyar szakemberek tekintélyének
növelésében vállalt meghatározó szerepéért, alkotói, vezet i tevékenységéért.
Az oktatási tárca vezet je képviseletében dr. Pálinkás József miniszterhelyettes úrtól és a
kuratórium elnökét l vehette át a díjat
Dr. Hertelendi Ede fizikus, az MTA Atommagkutató Intézetének osztályvezet je,
a felszin alatti vizek védelme, a környezet radioaktív szennyezettségének vizsgálata, a stabil
és radioaktív környezeti izotópok méréstechnikájának fejlesztése, a béta-sugárzó izotópok
aktivi-táskoncentrációjának meghatározása, a nemzetközi szinten elismert pontosságú,
alacsony hát-ter radiokarbon mér rendszer ill. az ország egyik legkorszer bb könny elem
izotóp-analitikai és nemesgáz laboratóriuma létrehozása és az erre alapozott monitoring
rendszer kialakítása terén elért eredményeiért,
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Dr. Schmidt János agrármérnök, a PANNON Agrártudományi Egyetem tanszékvezet
egyetemi tanára,
a különböz eredet takarmányféleségek fehérje és zsírtartalmának jobb kihasználása, az
állatok takarmányhasznosításának javítása, a környezetszennyez hulladékok hasznosítása, a
zöldtakarmányok biológiai tartósítószereinek el állítása, az EU el írásaival konform fehérjeértékelési rendszer kidolgozása terén elért eredményeiért, továbbá ezen témakörökben
kifejtett magas szinvonalú fels oktatási tevékenységéért,
Dr. Tisza Miklós gépészmérnök, a Miskolci Egyetem tanszékvezet egyetemi tanára,
a képlékeny hidegalakítás, az anyagtudomány és mechanikai technológia terén kifejtett
kimagasló kutatási-fejlesztési tevékenységéért, az innovációs technológia transzfert el segít
szervez munkájáért, a különböz nemzetközi kutatási projektek irányításában vállalt meghatározó szerepéért, a graduális és posztgraduális képzésben, a mérnökgenerációk nevelésében
végzett kiemelked és példamutató munkájáért.
Dr. Kürti Sándor úr a pénzdíj teljes összegét felajánlotta a „Hátrányos helyzet gyermekek
oktatásáért” alapítvány javára, melynek átutalása megtörtént.
Az elismerésre méltó kutató, alkotó, oktató, menedzser szakemberek több tárcát érint sikeres
szakmai tevékenységét a díjakat átadók, valamint az ünnepi beszédet mondó Jamrik Péter úr
és dr. Bendzsel Miklós úr értékelték, az állófogadáson dr. Chikán Attila miniszter úr tartott
pohárköszönt t.
A díj elismertségét, a díjazottak megbecsültségét jelzi, hogy az ünnepségen résztvett 230-240
vendég között volt dr. Kroó Norbert államtitkár úr, továbbá a különböz szakmai, tudományos, társadalmi vagy érdekvédelmi szervezetek, fels oktatási intézmények, innovációs
parkok és alapítványok vezet tisztségvisel je.
Az ünnepség végeztével a résztvev k megkapták az Alapítvány 1000 példányban megjelentetett kiadványát, melyben az alapítás óta eltelt id szakban kitüntetett valamennyi
szakember fényképe és rövid nacionáléja is megtalálható.
A névadó emlékének ápolását célozta az a kiállítás, melyen felvillantva bemutattuk a tudós
életútjának néhány jelent sebb állomását, s közreadtuk „Holográfia és humanizmus” c.
kiadványunkat, melyhez Michelberger Pál úr, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, a
MTESZ elnöke írt el szót, s amelyben többek között megtalálható Gábor Dénes életrajza.
Az ünnepségen jelent s számban megjelentek a sajtó, a rádió és a televízió képvisel i,
riporterei, az eseményr l a másnapi sajtó (Népszabadság, Magyar Nemzet, Napi Magyarország, Világgazdaság, stb.) ill. a rádió (MR Kossuth és Pet fi adó) és televízió (MTV1, TV2,
TV3, DUNA TV) tudósította a közvéleményt.
A médiafigyelést az OBSERVER Kft. végezte.
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Klubszervezés
A legkülönböz bb szakterületeket képvisel díjazottak összetartása, tudásuk és tehetségük, a
kutatás-fejlesztés terén szerzett tapasztalataik egyesített hasznosítása, eredményeik fiatal
nemzedék elé való példakénti állítása érdekében 1997 március 22-én megalakult a Gábor
Dénes díjasok klubja.
A klub céljaként fogalmazódott meg, hogy lehet ségei szerint teremtsen fórumot a széles értelemben vett innovációt akadályozó m szaki-gazdasági tényez k és társadalmi okok feltárására, segítse a jobbító szándékú együttgondolkodást, az el remutató javaslatok megtételét.
Céljaink között szerepelt az is, hogy elnyerjük a klub tagjainak támogatását a NOVOFER
Alapítvány kuratóriumának, a Gábor Dénes-díj fenntartása, a tudós emlékének ápolása, hagyatékának gondozása, az ezen tevékenységekhez szükséges anyagi bázis megteremtése érdekében kifejtett munkájához.
A klubtagok egy részének részvételével az OLAJTERV székházában 1998. június 19-én
tartott el készít munkaértekezlet után október 7-én rendeztük meg Szirákon az újabb találkozót. Ezen alkalommal a Klub tagjai megválasztották a vezet séget, Fodor István, dr.
Gordos Géza, dr. Körtvélyessy Gyula, dr. Pázmándi Gyula és dr. Pap Géza személyében.
Az elmúlt évi utolsó találkozót az ünnepélyes díjátadást követ en, december 15-én 13 órai
kezdettel szerveztük meg, ahol az új kitüntetettek is nyilatkoztak belépési szándékukról.
Meghívásunknak eleget téve a DUNA Televízió HEURÉKA c. m sorának forgató-csoportja
interjúkat készített az 1998 évi díjazottakkal a tavaly áprilisban indult sorozat részére.

Pénzügyi, számviteli adatok
A beszámoló számszaki adatait a következ mellékletek tartalmazzák:
1. Egyszerüsített mérleg és eredménylevezetés 1998
2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
5. Kimutatás a vezet tisztségvisel knek nyújtott szolgáltatásokról
6. Kimutatás a kapott támogatásokról
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1. számú melléklet

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

1998

SorA tétel megnevezése
szám
1
A. Befektetett eszközök (2 - 4 sorok)
2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B. Forgóeszközök (6 - 9 sorok)

Adatok ezer forintban
El z év
Módosítás
Tárgyév

456

468

456

468

16.212

17.992
0
16.860
1.132

6

I. KÉSZLETEK

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

30
13.892
2.290

10

Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5)

16.668

18.460

11

C. Saját t ke (12 - 13 sorok)

16.106
2.000
14.106

17.822
9.760
8.062

12

I. INDULÓ T KE

13

II. T KEVÁLTOZÁS

14

D. Céltartalék

15

E. Kötelezettségek (16 - 17 sorok)

16

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

17

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

18

Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+14+15)

+ 7.760
- 7.760

562

638

562

638

16.668

0

18.460

Vállalkozási tevékenység eredményének levezetése
SorA tétel megnevezése
szám
1
I. Vállalkozási tevékenység bevételei
2

Alapítványi tevékenység bevételei

3

Együttes bevétel

4

II. + Vállalkozási tevékenység bevétele

5

– Vállalkozási tevékenység költségei (ráfordításai)

6

Pénzforgalmi könyvvitel szerinti vállalkozási eredmény

7
8
9

+/- Vásárolt készletek készletváltozásának értéke
– Befektetett eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása
+/- Pénzügyileg realizált vállalkozási eredmény

El z év

0
6.837
6.837
0
0
0
0
0
0

Módosítás

Tárgyév

0
8.986
8.986
0
0
0
0
0
0

A 12. és 13. sorok módosítását a 14/1992. (V. 14.) PM rendelet szerinti induló t ke kimutatás tette szükségessé
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2. sz. melléklet
Kimutatás
költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatás
Felhasználás
Felhasználás összege Ft
Elsz
célja
id - összeg
el z évi tárgyévi tárgyévet hi.
pont
Ft
követ
07.
20.

700.000

Megnevezés

m szaki-szellemi
alkotók fokozott
erkölcsi elismerése,
Gábor Dénes-díj
adományozása

700.000

Kimutatás
a vagyon felhasználásáról
El z évi Tárgyévi
Változás
összeg Ft összeg Ft
%
Ft

Induló t ke változása

9.759.609 9.759.609

0

T keváltozás

6.345.939 8.062.679

27

Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység
keretében nyújtott
adóköteles pénzbeli
juttatás
Közhasznú tevékenység
keretében nyújtott
adómentes pénzbeli
juttatás

0

250.000

Megjegyzés

0 a 14/1992. (V. 14.)
PM rendelet szerinti
módosítással
1.716.740

Kimutatás
a cél szerinti juttatásokról
El z évi Tárgyévi
Változás
összeg Ft összeg Ft
%
Ft
1.400.000 1.500.000

12.
31.

7

100.000

250.000

Megjegyzés

1998 évben mint
kiemelten
közhasznú
szervezet

Kimutatás
a vezet tisztségvisel knek nyújtott szolgáltatásokról
Megnevezés
El z évi összeg Tárgyévi összeg
Eltérés
Ft
Ft
%
Ft
Tiszteletdíj
325.000
388.808
20
63.808
Költségtérítés

237.012

151.607

-36

-85.405

480.000

725.000

51

245.000

1.042.012

1.265.415

Értékpapír
Természetbeni juttatás
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN
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Kimutatás
a kapott támogatásokról
Támogatás (adomány) összege
Támogató megnevezése
El z évi
Tárgyévi

1

Központi Költségvetési
szerv

2

977.607

700.000

Elkülönített állami
pénzalap

0

0

3

Helyi önkormányzat és
szervei

0

0

4

Kisebbségi települési
önkormányzat és szervei

0

0

5

Települési Önkormányzat
társulása

0

0

6

Egészségbiztosítási
önkormányzat és szervei

0

0

1.000.000

Egyéni vállalkozó
Jogi személyiség
gazdasági társaság

7
8
9

Magánszemély

-277.607

30.000

-97

-970.000

30.000

30.000

0

1.450.000

4.300.000

0

0

Közhasznú szervezet

12 Közhasznúként be nem
sorolt
- közalapítvány
- alapítvány
- társadalmi szervezet
- közhasznú társaság
13 APEH (1 %-os közcélú
adomány)

Összesen

Eltérés
%
Ft
-29

10 Jogi személyiség nélküli
szervezet
11

3. sz. melléklet

196

0
2.850.000

493.971

493.971

466.322
300.000

300.000

0

-466.322
0

280.069

191.336

-32

-88.733

4.503.998

6.045.307

34

1.541.309

Garay Tóth János
a kuratórium elnöke
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