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

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
1999

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.
A MÉRLEG 1999. évi eredménye:
f összege:

1.246 eFt
19.824 eFt.

Garay Tóth János
a kuratórium elnöke

Lezárva: 2000. 03. 24.
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Bevételek
1999-ben, a jelent sen megváltozott és rendkívül nehéz körülmények között is sikerült tovább
növelni bevételeinket és az alapítvány vagyonát.
A támogatások elnyerése érdekében folytattuk az el z években megkezdett munkát. Az
állampolgárok személyi jövedelemadója 1 %-ának részünkre történ felajánlásából 149.846
Ft bevételünk származott, melynek átutalása érdekében teljesítenünk kellett a törvényben
el írt és az APEH által támasztott követelményeket.
Bevételeink 68 %-a támogatásból, 32 %-a kamatokból származott.
A kamatbevételek 96 %-át a diszkont kincstárjegyekbe való befektetés, 4 %-át a folyószámlán
maradó pénz hozadéka eredményezte.
1999-ben vállalkozási tevékenységünk nem volt.
Kiadások
Alapítványunknak 1999-ben a korábbinál nagyobb költségeket kellett finanszíroznia.
Az alapítvány m ködési költségei az összes költség 17 %-át teszik ki. Ezen költségek között
szerepelnek az ügyvitellel kapcsolatos személyi és dologi kiadások és közterhek is.
A beszámoló számszaki adatait a következ mellékletek tartalmazzák:
1. Egyszerüsített mérleg és eredménylevezetés 1999
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
Értelmezések
A „Kimutatás a cél szerinti juttatásokról” c. táblában a változás oka, hogy 1999-ben a Gábor
Dénes díjjal járó pénzt nem ajánlotta fel egyik díjazott sem közcélra.
A „Kimutatás a vezet tisztségvisel knek nyújtott szolgáltatásokról” c. táblában a tiszteletdíj
a kuratórium és a Felügyel Bizottság elnöke és tagjai részére kifizetett, egy éves id tartamra
járó összeget tartalmazza.
A személygépkocsi hivatalos használatára kifizetett költségtérítés emelkedésének oka részben
a pénzforgalmi szemlélet miatti könyvelési technikából, részben az üzemanyag árának
jelent s növekedéséb l, részben a megsokszorozódott feladatokkal járó futásteljesítmény
emelkedéséb l adódik.
Az egyéb juttatások összege a bázishoz képest azért emelkedett 43 %-kal, mert az elmúlt
évben a menedzseri teend ket ellátó vezet csak júniustól kezd d en (azaz csak 7 hónapon
keresztül) részesült megbízási díjban.
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Közhasznú (cél szerinti) tevékenység
Gábor Dénes-díj
A Magyar Tudományos Akadémia, a szakminisztériumok, a M szaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége, a Kamarák és más tudományos-szakmai-érdekvédelmi szervezetek,
a különböz országos hatáskör valamint a fels fokú oktatási intézmények, a Napi Gazdaság,
a szaksajtó és a napi sajtó segítségével széleskörben meghirdetett, továbbá a direct mail akció
keretében terjesztett nyilvános felhívásunkra 72 felterjesztés (ebb l 5 felterjesztett volt n )
érkezett, melyb l 69 volt érvényes.
A felterjesztett személyek 20 %-ának életkora 41-50 év közötti, 41 %-a 51-60 év közötti, 29
%-a 61-70 év közötti volt. A legfiatalabb felterjesztett 34, a legid sebb 79 éves volt.
A felterjesztések 60 %-a budapesten, 40 %-a vidéken dolgozó szakemberre vonatkozott, mely
arányt a díjazottak is tükrözik.
1999 december 15-én – immár hagyományainknak megfelel en – így ismét 7 szakmai
kiválóság vehette át a Budapesti M szaki Egyetem Dísztermében megtartott ünnepségen a
Gábor Dénes-díjat. A kiemelked kutató, alkotó, oktató, menedzser szakemberek több tárcát
érint sikeres szakmai tevékenységét a díjakat átadók, valamint az alapító NOVOFER
társaság képviseletében ünnepi beszédet mondó Jamrik Péter úr értékelték, az állófogadáson
Katona Kálmán miniszter úr tartott pohárköszönt t.
Pokorni Zoltán miniszter úr, az oktatási tárca vezet je és Garay Tóth János úr, a kuratórium
elnöke nyújtotta át a Gábor Dénes fehérfény hologramképével diszített, bélelt b rtokba
helyezett, 125 mm átmér j névreszóló bronz plakettet, a merített papírból készült, fatokos
viaszpecséttel ellátott és dísztokba helyezett oklevelet és a kitüntetéssel járó 250 eFt-os
pénzdíjat
Csapody Miklós villamosmérnök úrnak, kutatás-fejlesztési igazgatónak, a GE Lighting
Tungsram Rt. alelnökének,
a világszinvonalú, környezetbarát fényforrás termékcsaládok kifejlesztése és gyártórendszereinek létrehozása, a kutatási-fejlesztési eredmények hasznosítására alkalmas szervezet
megteremtése és m ködtetése, a kutatási-fejlesztési-gyártási tevékenységeket integráló gondolkodásmód meghonosítása, az állandó megújulás irányába ható szakmai-tudományos
kapcsolatok kiszélesítése és elmélyítése, a hazai kutatás-fejlesztési kapacitások multinacionális cégek el tti elismertetése terén elért eredményeiért,
dr. Kemény Tamás gépész és villamosmérnök úrnak, a m szaki tudomány kandidátusának,
az Ipar M szaki Fejlesztéséért Alapítvány ügyvezet igazgatójának,
számos méréstechnikai találmány kidolgozásában, a magyar méréstechnikai és mérlegipari
kutatási-fejlesztési eredmények létrejöttének el segítésében, továbbá hazai és nemzetközi
megismertetésében és elismertetésében nyújtott tevékenységéért, valamint az innovációban, a
süket oktatás fejlesztésében, a m szaki fels oktatásban, a tudományos konferenciák megrendezésében, az IMEKO Nemzetközi Méréstechnikai Szövetségben vállalt meghatározó,
hatékony és kimagasló tudományos szervez munkájáért és
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dr. Rozsos István egyetemi tanár úrnak, megyei sebész szakf orvosnak,
a nemzetközi érdekl dést kiváltó „microlaparotomiás cholecystectomia” és e m téthez
szükséges elektronikai és feltáró eszközök kifejlesztésében, a ROMICRO szett el állításában,
az általa kidolgozott m téti eljárás hazai és külföldi elismertetésében és elterjesztésében, a
magyar sebészek nemzetközi hírének és tekintélyének öregbítésében kifejtett eredményes
munkájáért, továbbá a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanusított magas szinvonalú fels oktatási tevékenységéért.
A közlekedési, hírközlési és vízügyi tárca képviseletében Katona Kálmán miniszter úrtól és
a kuratórium elnökét l vehette át a díjat
dr. Drozdy Gy z villamosmérnök úr, a PANNON GSM Távközlési Rt. külkapcsolati és
stratégiai igazgatója,
a magyar digitális mobil távközlés sikerének megalapozása, a cég budapesti hálózatának
kiépítése, a mobil rádiótelefon hálózattal kapcsolatos technológiák hazai alkalmazása, a
hálózat infrastruktúrájához kapcsolódó jogi és társadalmi feltételek megteremtése, a különböz cégkultúrák érdekeinek összehangolása, az innovatív szolgáltatások bevezetésének
kezdeményezése, a harmadik generációs mobil cellás rádiótelefon szabvány létrehozása, a
hazai és nemzetközi m szaki-informatikai szakmai kapcsolatok fejlesztése terén nyújtott,
nemzetközi szinten is elismert tevékenységéért és
dr. Reszler Ákos villamosmérnök úr, egyetemi doktor, a Recognita Rt. vezérigazgatója,
a világon elismert és kiemelked sikert jelent optikai karakter felismer rendszerek kidolgozásában, a fejlesztési eredmény hasznosítására alkalmas és versenyképes szervezet létrehozásában és m ködtetésében, a magyar szellemi termékek nemzetközi elterjesztésében és a
magyar szakemberek nemzetközi tekintélyének növelésében, a különböz nemzetközi kutatási
projektek irányításában vállalt meghatározó szerepéért, az innovációs technológia transzfert
el segít kiemelked szervez munkájáért.
A Környezetvédelmi Minisztérium vezet je képviseletében dr. Kávássy Sándor államtitkár
úr és a kuratórium elnöke adta át a díjat
dr. Somlyódy László akadémikusnak, a Budapesti M szaki Egyetem tanszékvezet egyetemi tanárának,
a vízgazdálkodás, a szennyvíztisztítás, a vízmin ség-szabályozás és a környezetgazdálkodás
területén elért nemzetközileg is elismert kutatási-fejlesztési eredményeiért, a tavak és tározók
eutrofizációjának meggátlására kidolgozott és a gyakorlatban is hasznosított eljárásaiért, a
vízgazdálkodás körébe tartozó több kritériumú optimalizáláson nyugvó döntéstámogató
rendszerek kidolgozásáért, a környezetvédelmi ismeretek magas szinvonalú átadásában, a
fels fokú képzésben, a jöv nemzedék oktatásában vállalt példamutató munkájáért és
dr. Szunics László mez gazdasági mérnök úrnak, a mez gazdasági tudomány doktorának,
az MTA Mez gazdasági Kutatóintézet tudományos osztályvezet jének,
a gabonafélék gombás megbetegedései rasszösszetételének és virulencia viszonyainak
megismerését el segít elméleti munkásságáért, a búza- és azon belül a rezisztencianemesítés
valamint a vet magtermesztés terén elért kutatási eredményeiért, kiemelked nemzetközi
publikációs tevékenységéért, a hazai és nemzetközi m szaki-tudományos munkakapcsolatok
fejlesztéséért, a hazai agrárkutatás nemzetközi hírnevének öregbítéséért.
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A díj elismertségét, a díjazottak megbecsültségét jelzi, hogy az ünnepségen résztvett 250-260
vendég között volt több államtitkár, 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 kiadványát, melyben az
alapítás óta eltelt id szakban kitüntetett valamennyi szakember fényképe és rövid nacionáléja,
a m szaki fejlesztés ill. az innováció terén elért eredményeik ismertetése is megtalálható.
Az ünnepségen jelent s számban megjelentek a sajtó, a rádió és a televízió képvisel i,
riporterei, az eseményr l a Magyar Nemzet, Napi Magyarország, Népszabadság, Népszava, az
Üzleti 7, a Világgazdaság, a METRO, a regionális hírlapok, ill. az országos és helyi rádió és
televízió stúdiók tudósították a közvéleményt.
Gábor Dénes emlékprogramok
A M szaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségével és a Magyar Tudomány és
Technikatörténeti M hellyel közösen 1999. február 9-én emlékülést tartottunk a MTESZ
székházban „Jöv nk feltalálása, Gábor Dénes öröksége az információs társadalomban”
címmel, a Nobel-díjas tudós halálának 20. évfordulója alkalmából.
Az ülést Michelberger Pál professzor úr, a MTESZ elnöke, az MTA alelnöke nyitotta meg,
majd dr. Greguss Pál professzor úr, a Nemzetközi Gábor Dénes-díj kuratóriumának elnöke,
Gábor Dénes munkatársa szólt a tudós életm vének napjaink m vészetére és az rkutatásra
gyakorolt hatásáról. A Gábor Dénes díjjal kitüntetettek közül Havass Miklós úr, a MTESZ
alelnöke és Bojár Gábor úr, a Graphisoft elnöke tartott az információs társadalomról és az
informatika új világáról rövid de érdekfeszít el adást. Az emlékülést a Gábor Dénes
hagyatékát rz londoni Imperial College Könyvtárának igazgatójával, Czigány Magdával
folytatott videobeszélgetés zárta.
A Gábor Dénes emlékére rendezett kiállításon az érdekl d k kurióziumnak számító új
dokumentumokat láthattak Kiss Csongor úr, a MTESZ szervez titkára kalauzolásával, majd
Greguss professzor úr gyüjteményéb l 9 hologramképet csodálhattak meg, s megtekinthették
a Gábor Dénes-díj 10 évét reprezentáló tablókat és rekvizitumokat is.
A délutáni program keretében a résztvev k megkoszorúzták Gábor Dénes, Rippl-Rónai József
utca 25. sz. alatti szül házán elhelyezett emléktáblát. Nyiri Lajos úrnak, a Gábor Dénes
centenáriumi emlékbizottság elnökének, Marx György professzor úrnak, az Eötvös Loránd
Fizikai Társulat elnökének és Greguss Pál professzor úrnak, Gábor Dénes munkatársának
megemlékez szavai után koszorút helyezett el:
• dr. Bihari István elnök úr, az Országos M szaki Fejlesztési Bizottság,
• dr. Bendzsel Miklós elnök úr, a Magyar Szabadalmi Hivatal,
• dr. Németh József professzor úr, a Budapesti M szaki Egyetem,
• Marx György professzor úr, az MTA és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat,
• dr. Halmai László f igazgató úr, a MTESz,
• dr. Herman Ákos f igazgató úr, az Országos M szaki Információs Központ és Könyvtár,
• Nyiri Lajos elnök úr, a Gábor Dénes Emlékbizottság,
• dr. Kovács Magda kuratóriumi elnök asszony, a Gábor Dénes F iskola,
• dr. Csapody Miklós alelnök úr, a GE Lighting TUNGSRAM Rt.,
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dr. Bíró Péter igazgató úr, a Siemens Rt.,
dr. Greguss Pál és dr. Gordos Géza professzor urak, a Nemzetközi Gábor Dénes
Díjkuratórium és a Gábor Dénes díjjal kitüntetettek,
dr. Nagy Ferenc elnök úr, a Magyar Tudomány és Technikatörténeti M hely,
dr. Lupkovics Gábor elnök úr az OPAKFI,
dr. Vedres András f titkár úr, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége és a
Magyar Feltalálók Egyesülete,
Kovács Krisztián alpolgármester úr, a Terézvárosi Önkormányzat és
Garay Tóth János kuratóriumi elnök úr, a NOVOFER Innovációs Rt. és a NOVOFER
Alapítvány a M szaki-Szellemi Alkotásért nevében.

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerz i Jogi Egyesület Innovációs Szakosztályának kezdeményezésére el adást szerveztünk a Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek közrem ködésével a MTESZ Székházban 1999. április 1-én, Innováció, kreativitás – mint életszemlélet
címmel. A rendezvényen Fodor István úr az ERICSSON vezérigazgatója, dr. Kürti Sándor úr
a KÜRT Computer Rt. vezérigazgatója és dr. Orbán István úr, az EGIS Rt. vezérigazgatója
beszéltek tapasztalataikról, mentalitásukról.
1999. április 23-án kiállítással egybekötött el adást tartottunk Egerben, a KEPES GYÖRGY
VIZUÁLIS KÖZPONT-ban rendezett nemzetközi fényszimpóziumon, Gábor Dénes emlékére.
A Magyar Szabadalmi Hivatallal közösen tisztelg megemlékezést tartottunk 1999. június 8án „A NOVOFER Alapítvány és a Gábor Dénes-díj 10 éve” címmel, a házigazdai szerepet
is vállaló Hivatal Konferenciatermében.
Dr. Bendzsel Miklós elnök úr köszönt jében elismeréssel szólt arról a munkáról, melynek
eredményét a kimagasló m szaki-szellemi alkotó teljesítményt nyujtó díjazottak neve is
fémjelzi.
Megnyitó el adásában dr. Bihari István úr, az OMFB Tanácsának elnöke a civil szervezetek
innovációban betöltött szerepér l, m ködésük jelent ségér l szólt, majd Jamrik Péter
vezérigazgató úr, az alapító NOVOFER képviseletében emlékezett a megalakulás és a Gábor
Dénes-díj alapításának körülményeire, a névválasztás indokaira. Ezt egészítette ki dr. Greguss
Pál professzor úr, a nemzetközi Gábor Dénes-díj kuratórium elnöke és Gábor Dénes egykori
pályatársa rövid hozzászólásában, majd dr. Szip cs Róbert nemzetközi Gábor Dénes díjas és
Pápics József Gábor Dénes díjas szólt kitüntetésének hatásairól. A hozzászólásokat Marosi
György úr, a kuratórium korábbi tagja zárta, majd ezt követ en Pfeifer Ferencné igazgató
asszony nyitotta meg a nagy sikert aratott kiállítást, melyen bemutattunk néhány hologramot
Greguss professzor gy jteményéb l.
A névadó emlékének ápolását célozta a december 15-i díjátadással egybekötött és a M szaki
Egyetem Könyvtárával közösen rendezett, a Magyar Szabadalmi Hivatal szakmai támogatásával létrejött, dr. Detrek i Ákos rektor úr által megnyitott és a jelenlév k által rendkívül
szinvonalasnak ítélt emlékkiállítás, továbbá az ugyancsak közreadott és Gábor Dénes
szabadalmait felsoroló lista és a „HOLOGRÁFIA és HUMANIZMUS” c. kiadványunk,
melyhez Michelberger Pál úr, akadémikus, a MTESZ elnöke írt el szót, s amelyben többek
között megtalálható Gábor Dénes rövid életrajza.
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Gábor Dénes díjasok klubja
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 része az 1998. évi sziráki összejövetelen megválasztotta a vezet séget,
Fodor István, dr. Gordos Géza, dr. Körtvélyessy Gyula, dr. Pázmándi Gyula és dr. Pap Géza
személyében.
Kidolgoztuk és márciusban megküldtük a Gábor Dénes-díjjal kitüntetettek részére a Klub
M ködési rendjét.
Pokorni Zoltán oktatási miniszter úr részvételével az április 27-i klubnapon el adás hangzott
el „Oktatás: Helyzetünk meghatározója az Európai Unióban” címmel, melyet élénk vita
követett.
A Gábor Dénes díjazottakkal való kapcsolattartást is célozta az MSZH-ban június 8-án tartott
klubnap, mely segítette azt a szervez munkát is, ami a tagok közrem ködését jelenti a
Hivatal által meghirdetett és fiatal kutatóknak kiírt pályázat lebonyolításában.
A decemberi díjátadási ünnepséget követ en tartott klubdélutánon megtörtént az új tagok
befogadása, s alapos eszmecsere folyt a klubtagok feladatairól, a m ködés kérdéseir l, a
fiatalok nevelése tekintetében fennálló felel sségr l.
Egyéb közhasznú tevékenység
Gábor Dénes születésének centenáriuma alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal új m szaki
alkotások, kutatási-feltalálói eredmények elismerésére pályázatot hirdetett az alkalmazott
fizika (különösen optika, elektronfizika, plazmafizika, anyagtudomány), az informatika és a
környezetvédelem területén, a kutatóintézetekben, fels oktatási intézményeknél, termel szolgáltató vállalatoknál dolgozó fiatal kutatók részére.
Alapítványunk a pályázat kiírásához, terjesztéséhez, népszerüsítéséhez, els sorban a Gábor
Dénes díjjal kitüntetettek és a szakmai-társadalmi szervezetek továbbá a szaksajtó képvisel inek megnyerésével jelent s segítséget nyújtott az MSzH részére. Ennek köszönhet , hogy
a megadott határid re közel harminc szakember regisztráltatta magát és vállalta, hogy a 2000.
március 31-i határid re részletesen kidolgozza és benyújtja a kiírási feltételeknek megfelel
pályamunkáját.
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Alapítványi m ködés
A Gábor Dénes díjazottakkal való kapcsolattartást, forrásaink esetleges növelését célozta az
év elején kiküldött, s immár hagyományos körlevelünk, melyben
• tájékoztatást adtunk az 1998 évi tevékenységünkr l,
• szóltunk céljainkról, a közhasznúsági fokozat elnyerésével járó kötelezettségeinkr l,
• kértük az SzJA 1 %-ának alapítványunk részére történ felajánlását.
Folytattuk a díjazottak megajándékozását az ünnepségr l készített foto-albummal, mely
figyelmességet érezhet örömmel és megelégedettséggel fogadták.
Ugyancsak folyamatosan postázzuk a névreszóló születésnapi üdvözl kártyákat.
Szponzoraink egy dekoratív alapítványi dossziéban kapják kézhez fényképes beszámolónkat,
melyet személyes találkozó keretében nyújtottunk ill. nyújtunk át részükre.
Alapgy jt tevékenységünk tehát részben a díjazottakkal való kapcsolattartáshoz is köt dik.
A t lük függetlenül folytatott fundraising új eleme, hogy az innovációra hatást gyakorló
szervezetekkel, testületekkel ill. egyesületekkel való szorosabb kapcsolatot együttm ködési
szerz dések megkötésével próbáljuk megteremteni ill. tartóssá tenni. Az elmúlt évben a
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülettel, az Ipari Parkok Egyesülettel, a Magyar
Agrártudományi Egyesülettel, a Magyar Gépgyártók Országos Szövetségével, a Magyar
Hidrológiai Társasággal, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerz i Jogi Egyesülettel, a Magyar
Mérnöki Kamarával, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, a M szaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetségével, a Napi Gazdaság Kft-vel, az OBSERVER Médiafigyel Kft.-vel,
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesülettel, a Tudományos és Innovációs
Dolgozók Szakszervezetével írtunk alá együttm ködési megállapodást, továbbá tartós
adományozásra a Magyar Villamos M vek Rt.-vel kötöttünk szerz dést.
Komoly sikerként könyvelhetjük el, hogy dr. Torgyán József, dr. Chikán Attila, dr. Pepó Pál,
Katona Kálmán, dr. Hámori József és Pokorni Zoltán miniszter urak, továbbá dr. Glatz
Ferenc, dr. Török Ádám, dr. Michelberger Pál, dr. Bendzsel Miklós, dr. Tolnay Lajos és dr.
Pakucs János elnök urak egy közösen aláírt Nyilatkozat-ban deklarálták az alapítványi
célokkal való egyetértésüket.
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1/a melléklet

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

1999

A 219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint
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

468

468

468

468

17.992

19.356

0

3

6

I. KÉSZLETEK

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

16.860

18.397

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1.132

956

10

Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5)

18.460

19.824

11

C. Saját t ke (12 - 14 sorok)

17.822

19.068

12

I. INDULÓ T KE

9.760

9.760

13

II. T KEVÁLTOZÁS

8.062

8.062

14

III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY

15

D. Tartalék

16

E. Céltartalék

17

F. Kötelezettségek (18 – 19 sorok)

18

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

19

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

20

Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+15+16+17)
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EREDMÉNYLEVEZETÉS

1/b melléklet

A 219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint
A

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

9.084.209

1 Közhasznú célra, m ködésre kapott támogatás
a./ alapítótól
b./ államháztartás más alrendszeréb l
2 Pályázati úton elnyert támogatás
3 Közhasznú tevékenységb l származó bevétel (számlázott tételek)

3.020.000

4 Tagdíjból származó bevétel
5 Egyéb bevétel (támogatások, juttatások, kamat)
B

6.064.209

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel
Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

C

ÖSSZES BEVÉTEL

9.084.209

D

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI

7.838.722

Személyi jelleg ráfordítások

4.420.000

- bérköltség
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
- személyi jelleg egyéb költségek
- személyi jelleg költségek közterhei
Anyagjelleg ráfordítások

2.080.000
440.000
1.900.000
656.550
2.356.583

Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek, ráfordítások

405.589

A szervezet által nyújtott támogatások
- ebb l pályázati úton nyújtott támogatások
E

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
1 Nem cél szerinti tevékenység költségei
2 Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

F

ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI

G

ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY

H

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

I

TÁRGYÉVI EREDMÉNY
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Támogató
neve
OMFB-GM

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1999

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
99.
11.
10.

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

Megnevezés

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

Induló t ke változása

9.759.609 9.759.609

T keváltozás
Ebb l:
Eredmény (+)

8.062.679 9.308.166 15,4

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

2000

1.000.000

0

01.
15.

Megjegyzés
0

1.245.487

1.711.867 1.245.487
Kimutatás
a cél szerinti juttatásokról
El z évi Tárgyévi
Változás
összeg Ft összeg Ft
%
Ft
1.500.000 1.750.000

250.000

0

Megjegyzés

16,6

250.000

- 100

- 250.000

1999 évben mint
kiemelten
közhasznú
szervezet

Kimutatás
a vezet tisztségvisel knek nyújtott szolgáltatásokról
Megnevezés
El z évi összeg Tárgyévi összeg
Eltérés
Ft
Ft
%
Ft
Tiszteletdíj
388.808
440.000
13
51.192
Költségtérítés

151.607

275.296

Értékpapír

0

0

0

Természetbeni juttatás

0

0

0

725.000

1.040.000

43

315.000

1.265.415

1.755.296

39

489.881

Egyéb juttatások
ÖSSZESEN
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Sorszám

1
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3. sz. melléklet

Kimutatás
a közhasznú bevételekr l
Bevétel (adomány, támogatás)
Támogató, közhasznú
El z évi
Tárgyévi
szolg. igénybe vev neve
Központi Költségvetési
szerv

1/a Országos hatáskör
költségvetési szerv

Eltérés
%
Ft

700.000

1.000.000

0

1.800.000

2

Elkülönített állami
pénzalap

0

0

3

Helyi önkormányzat és
szervei

0

20.000

4

Kisebbségi települési
önkormányzat és szervei

0

0

5

Települési Önkormányzat
társulása

0

0

6

Egészségbiztosítási
önkormányzat és szervei

0

0

7
8
9

Magánszemély

30.000

Egyéni vállalkozó

30.000

Jogi személyiség
gazdasági társaság

4.300.000

10 Jogi személyiség nélküli
szervezet
11

Közhasznú szervezet

1.800.000

20.000

0 - 100
30.000

0

2.105.000 - 51

0

0

493.971

1.100.000

300.000

- 30.000
0
-2.195.000

123

606.029

300.000

0 -100

- 300.000

191.336

149.846 - 22

- 41.490

6.045.307

6.204.846 2,6

159.539

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

Összes cél szerinti

43
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