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

  Lezárva: 2001. 04. 09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 
 

2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2000. évi eredménye:        653 eFt 

  f�összege:   19.972 eFt. 
 
 
 
          Garay Tóth János 
        a kuratórium elnöke 
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Bevételek 
 
2000-ben a bevételi tervünket gyakorlatilag 100 %-ra teljesítettük annak ellenére, hogy az 
egész országra kiterjed� millecentenáriumi rendezvénysorozat miatt megnehezült a forrás-
gyüjtés. A takarékos gazdálkodás eredményeként 653 eFt-tal tudtuk növelni az Alapítvány 
vagyonát.  
A támogatások elnyerése érdekében folytattuk az el�z� években megkezdett munkát. Az 
állampolgárok személyi jövedelemadója 1 %-ának részünkre történ� felajánlásából az elmúlt 
évhez képest 62 %-kal több, nevezetesen 241.441 Ft bevételünk származott, melynek 
átutalása érdekében teljesítenünk kellett a törvényben el�írt és az APEH által támasztott 
követelményeket.  
Bevételeinknek mindössze 17 %-a származott kamatokból (szemben az elmúlt évi 32 %-kal), 
a hiányzó részt adományokból, támogatásokból kellett összegy�jteni.  
A kamatbevételek 97 %-át a diszkont kincstárjegyekbe való befektetés, 3 %-át a folyószámlán 
maradó pénz hozadéka eredményezte.   
 
2000-ben vállalkozási tevékenységünk nem volt.  

Kiadások 
 
Alapítványunknak 2000-ben a lényegesen megnövekedett feladatok miatt a korábbinál közel 
50 %-kal nagyobb költségeket kellett finanszíroznia.  
Az alapítvány m�ködési költségei az összes költség 18,6 %-át teszik ki. Ezen költségek között 
szerepelnek az ügyvitellel kapcsolatos személyi és dologi kiadások és közterhek, a tiszteletdí-
jak, a bankköltségek, az oktatás-képzés, a hardwer fejlesztés, stb. költségei is.  
 
A beszámoló számszaki adatait a következ� mellékletek tartalmazzák: 
1. Egyszerüsített mérleg és eredménylevezetés  
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 az adóköteles pénzbeli juttatások között 
a Gábor Dénes díjjal járó pénz, az adómentes pénzbeli juttatások között a nyári gyakorlati 
ösztöndíj szerepel.  
 
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 természetbeni juttatások között a kuratóriumi tagok munkájának elismeréseként átadott 
Gábor Dénes ezüst emlékérem szerepel. 
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Közhasznú (cél szerinti) tevékenység 
 
 
Gábor Dénes-díj 
 
Az illetékes szaktárcák, a Magyar Tudományos Akadémia, a MTESZ, a Kamarák, a külön-
böz� szakmai és érdekvédelmi szervezetek és szövetségek, a fels�fokú oktatási intézmények, 
a Napi Gazdaság és a szaksajtó segítségével széleskörben meghirdetett felhívásunkra 62 
felterjesztés (ebb�l 5 felterjesztett volt n�) érkezett 63 személy kitüntetésére.  
 
A felterjesztések közül 16 az oktatási intézmények, 15 a tudományos egyesületek, 14 az ipar, 
5 a kutató intézetek, 4 a szakmai szövetségek, 3 az MTA szakmai bizottságai, 2 a kamarák, 2 
az alapítványok és 1 az egyik helyi önkormányzat részér�l érkezett.  
 
A felterjesztett személyek 44 %-a Budapesten született. A felterjesztettek 5 %-ának életkora 
40 év alatti, 19 %-a 41-50 év közötti, 39 %-a 51-60 év közötti, 26 %-a 61-70 év közötti, 11 
%-a 70 év feletti volt. A legfiatalabb felterjesztett 31, a legid�sebb 80 éves volt. A 
felterjesztettek átlagéletkora 55, a kitüntetettek átlagéletkora 56 év.  
 
Az elmúlt évvel megegyez�en a felterjesztések 60 %-a Budapesten, 40 %-a vidéken dolgozó 
szakemberre vonatkozott, mely arányt a díjazottak is tükrözik.  
A szinvonalat jelzi, hogy a felterjesztettek 97 %-a egy vagy többdiplomás alkotó, 65 %-a 
doktorált. A felterjesztettek közül 3 f� akadémikus, 22 f� akadémiai doktor, 6 f� habilitált 
egyetemi doktor.  
Az els� diploma tekintetében a felterjesztettek közül 13 f� gépészmérnöki, 8 f� fizikusi, 7 f� 
villamos mérnöki, 6 f� vegyészmérnöki, 5 f� mez�gazdasági ill. agrármérnöki, 5 f� tanári, 3 
f� közgazdasági, 2 f� orvosi, 2 f� matematikusi, 8 f� egyéb mérnöki, 1 f� geológus oklevéllel 
rendelkezik. 
 
A fels�oktatási területet f�állású dolgozóként 19 f� reprezentálja, akik közül 11 f� (ebb�l 6 f� 
tanszékvezet�) egyetemi tanár, 3 f� egyetemi docens, 2 f� egyetemi rektor, 1 f� egyetemi 
dékán, 2 f� f�iskolai tanár.  
 
A felterjesztett szakemberek közül 17 f� összesen 379 szabadalom kidolgozásában vett részt 
szerz�ként vagy társszerz�ként és a korábbiakban 3 f� Állami díjban, 5 f� Széchenyi díjban, 7 
f� egyéb jelent�s szakmai kitüntetésben részesült.  
 
A kuratórium április 21-én hozott döntése alapján a 2000. év kitüntetettjei: 
 
dr. Fogassy Elemér vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti M�szaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára,  
a racém gyógyszermolekulák és növényvéd�szer hatóanyagok optikailag aktív sztereo-
izomerjeinek szétválasztása, a gyógyszeripari technológiák fejlesztése területén végzett 
kutatásaiért és gyakorlati eredményeiért, közel száz találmány kidolgozásában való alkotó 
közrem�ködéséért, a magyar gyógyszeripar nemzetközi elismertségének növeléséért, a 
m�szaki fels�oktatás terén végzett problémaorientált oktatási tevékenységéért 
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dr. Keviczky László villamosmérnök, akadémikus, az MTA SZTAKI kutató profeszora, a 
Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, 
a nemzetközileg is elismert, iskolateremt� irányításelméleti kutatási eredményeiért, az új 
optimális és robusztus irányítási rendszer struktúrák kidolgozása és a kapcsolódó tervezési 
eljárások valamint ezek számítógépes irányítási rendszerekben való alkalmazásában kifejtett 
kiemelked� tevékenységéért, az atomer�m�, az országos gázhálózat és a gépjárm�vek irány-
ítási rendszereinek fejlesztésében vállalt szerepéért, jelent�s tudománypolitikai és kutatás-
szervezési munkásságáért  
 
dr. Kovács Magda villamosmérnök, mérnök-közgazdász, PhD, a Gábor Dénes F�iskola 
kuratóriumának elnöke,  
a nyugati Távoktatási Képzés honosításában, a nyitott rendszer� képzés nappali oktatási 
módszerekkel kombinált metodikájának kidolgozásában, a fels�fokú informatikai képzést 
biztosító magánoktatási létesítmények hálózatának létrehozásában és Erdély, Szlovákia, 
Szlovénia magyar-lakta területére történ� kiterjesztésében vállalt irányító és szervez� mun-
kájáért, „tanulóbarát” tankönyvei kidolgozásáért 
 
Lepsényi István gépész- és gazdasági mérnök, szakközgazdász, a Knorr-Bremse Kft. 
vezérigazgatója, 
a járm�gyártási technológiai rendszerek fejlesztése, a technológiai folyamatok számító-
gépesítése, a közúti járm�gyártás struktúraváltási koncepciójának kidolgozása, a hazai 
személygépkocsi gyártás el�készítése és feltételeinek megteremtése, a hazai járm�alkatrész-
gyártó háttéripar megszervezése terén elért eredményeiért, a rugalmas automatizálás, a ro-
botosítás, a számítógépes tervezés- és gyártás, az anyagmozgatás fejlesztésének témakörében 
kifejtett ismeretterjeszt� tevékenységéért 
 
Szalóczy Zsolt fizikus, a Synergon Informatikai Rt. vezérigazgatója,  
a fényvezet� szálas technológia meghonosításában, a hazai kommunikációs technológia 
elterjesztésében, az integrált adat- és hangátviteli hálózatok megvalósításában, a világszin-
vonalú technológiai know-how hasznosítására alkalmas és versenyképes szervezet létrehozá-
sában és m�ködtetésében, a magyar szakemberek nemzetközi tekintélyének növelésében 
vállalt meghatározó szerepéért, az innovációs technológia transzfert el�segít� kiemelked� 
szervez� és irányító munkájáért, 
 
dr. Szász András fizikus, kandidátus, a Szent István Egyetem egyetemi magántanára, 
a felületfizikai és biofizikai kutatások, a szilárd-testek elektronszerkezeteinek vizsgálata, a 
különleges fémüveg bevonatok és a nemzetközi érdekl�dést kiváltó onkológiai hyperthermiás 
berendezések kifejlesztése és piacképessé tétele terén elért eredményeiért, továbbá a fiatal 
szakemberek tudományos tevékenységének irányításában vállalt áldozatos munkájáért 
 
dr. Szendr� Péter mez�gazdasági gépészmérnök, akadémiai doktor, a Szent István 
Egyetem rektora,  
az energiatakarékos zöldtakarmány aprítás és szárítás, a vet�magel�állítási technológiák, a 
takarmánybetakarító gépek és technológiák kutatása és fejlesztése, az aprított növényi 
struktúrák matematikai leírása, a villamos er�terek környezetkárosító és kedvez� élettani 
hatásának vizsgálata, az eltér� dielektromos tulajdonságokon alapuló vet�magtisztítás 
elméleti megalapozása és megvalósítása terén elért eredményeiért, a fels�oktatásban kifejtett 
oktatásszervezési és oktatásfejlesztési munkásságáért.  
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A színezüst éremmel járó nemzetközi díjban dr. Baranyi Péter és dr. Georg Pretzler 
kutatók részesültek. 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2000. június 5-én tartott ünnepségen a 
díjátadásban közrem�ködött Pokorni Zoltán oktatási miniszter úr, Glattfelder Béla politikai 
államtitkár úr a Gazdasági Minisztérium és Manninger Jen� politikai államtitkár úr a 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium képviseletében. Az elismerésre méltó 
kutató, alkotó, oktató, menedzser szakemberek több tárcát érint� sikeres szakmai 
tevékenységét a díjakat átadók, az Alapító részér�l Jamrik Péter vezérigazgató úr, a Magyar 
Szabadalmi Hivataltól dr. Bendzsel Miklós elnök úr értékelték, az állófogadáson az MTA 
f�titkár-helyettese tartott pohárköszönt�t.  
A díj elismertségét, a díjazottak megbecsültségét jelzi, hogy az ünnepségen résztvett kb. 300 
vendég között volt dr. Mucsi Imre helyettes államtitkár úr, továbbá a különböz� szakmai, 
tudományos, társadalmi vagy érdekvédelmi szervezetek, fels�oktatási intézmények, inno-
vációs parkok és alapítványok vezet� tisztségvisel�je.  
Az ünnepségen jelent�s számban megjelentek a sajtó, a rádió és a televízió képvisel�i, 
riporterei, az eseményr�l a Magyar Rádió Kossuth és Pet�fi adója, az MTV1, a DUNA 
Televízió, a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a Népszabadság, a Népszava, továbbá a 
regionális napilapok és a szakmai lapok tudósították a közvéleményt.  
 
Hagyományainknak megfelel�en 800 példányban jelentettük meg az alapítvány ünnepi 
kiadványát, mely a mindeddig Gábor Dénes-díjjal kitüntetettek életútjának bemutatásán túl 
nagyobb teret szentelt a névadó emlékének. A kiadványban Marx György akadémikus, dr. 
Gordos Géza egyetemi tanár, Roboz Péter informatikus, dr. Greguss Pál professzor, dr. Roska 
Tamás kutató professzor és T�kés Szabolcs kutató emlékezett Gábor Dénesre. 
A kiadványt a díjátadási ünnepség valamennyi résztvev�jének átadtuk, továbbá postáztuk 
valamennyi korábbi díjazottnak, szponzorainknak és a 2000. évi felterjeszt�knek is. 
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Gábor Dénes emlékprogramok 

Szobor 
Gábor Dénes több mint fél évszázados munkássága máig mozgósítja a m�szaki tudományok 
legkiválóbb m�vel�it. A 100. születésnap kedvez� alkalmat teremtett arra, hogy tartós 
emléket állítsunk a tudós tiszteletére egykori alma materében, a jelenlegi Budapesti M�szaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen. Ennek érdekében pályázatot nyújtottunk be a Képz� és 
Iparm�vészeti Lektorátushoz, akik elképzeléseinket 300 eFt-tal támogatták. 
Kampfl József szobrászm�vész alkotását, a mészk� talapzatra helyezett bronz mellszobrot a 
Könyvtár közelében, három világhír� magyar tudós – Kármán Tódor, Neumann János és 
Wigner Jen� – társaságában állítottuk fel. 
Az avató ünnepséget szeptember 16-án 9.30 órai kezdettel, dr. Detrek�i Ákos rektor úr 
közrem�ködésével tartottuk, mely esemény bevezette az Egyetemi Könyvtárban rendezett 
kiállítást.   
A 350 példányban elkészült meghívóból az érintett minisztériumok, egyetemek, f�iskolák, 
tudományos és szakmai intézmények, egyesületek, szövetségek, valamint társadalmi 
szervezetek képvisel�inek, a Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakembereknek küldtünk egy-egy 
példányt. 

Emléktáblák 
Június 6-án avattuk fel a Falk Miksa u. 30. sz. alatti házon a Magyar Szabadalmi Hivatallal 
közösen létesített, rozsdamentes acélkeretbe foglalt, 900 mm magas és 300 mm széles zöld 
gránitból készült emléktáblát, melynek fels� harmadában egy 70 mm átmér�j� optikai lencse 
térben jeleníti meg a „HOLOGRAFIA” feliratot. A táblán a következ� szöveg olvasható: 

E házban töltötte ifjúságát GÁBOR DÉNES (1900-1979) Nobel díjas tudós,  
mérnök-feltaláló, a holográfia megalkotója, humanista gondolkodó. 

Emlékére állította a Magyar Szabadalmi Hivatal és a NOVOFER Alapítvány 2000-ben 
Az avatáson kb. 40 f� és a DUNA TV jelenlétében dr. Bendzsel Miklós és Jamrik Péter úr 
tartott beszédet. A meghívottak között a m�szaki-szellemi élet jeles képvisel�i, Gábor Dénes 
emlékéhez valamilyen formában köt�d� szakemberek voltak.  
Az ezen alkalomra készített Emléklap-ot postáztuk valamennyi korábbi kitüntetettnek is. 
 
A Miskolci Egyetem Informatikai Intézetében december 5-én avattuk Kampfl József 
szobrászm�vész alkotását. A 70 cm átmér�j� kerek mészk� lapba foglalt bronz portré fölött a 
„Találjuk föl a jöv�t” idézet, alatta                                              

Gábor Dénes 
1900-1979 

Nobel-díjas tudós 
az informatika tudományának  

egyik megalapozója 
Állíttatta a Miskolci Egyetem  
és a NOVOFER Alapítvány  

2000-ben 
felirat olvasható. 
Az avató beszédet dr. Tóth Tibor egyetemi tanár, intézetigazgató tartotta mintegy 50 f� 
jelenlétében. Az emléktábla leleplezését követ�en dr. Bessenyei Lajos rektor úr, dr. Tóth 
Tibor igazgató úr és Garay Tóth János kuratóriumi elnök úr koszorút helyezett el a tábla alatt. 
A tábla mellé Szabó Sándor holográfus által felajánlott hologram került.  
A miskolci eseményeken Kobold Tamás úr, a város polgármestere is jelen volt.  
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Kiállítások 
Gábor Dénesre emlékeztünk  
     – április 28- május 5 között Pápán, a Batthyány Lajos Szakképz� Iskola segítségével,  
     – május 23 – 28. között Budapesten, a „Múzeumi Napok” rendezvénysorozat keretében, az 
Országos M�szaki Múzeum közrem�ködésével, 
     – június 5-6-án a Magyar Tudományos Akadémián, a díjátadási ünnepséget követ�en meg-
nyitott kiállítással, 
     – április-május hónapban a M�csarnokban rendezett „Invenció és innováció” c. országos 
kiállítás keretében, 
     – június 5 – július 5 között, a Mai Mano Galériában tartott „Nemzetközi hologram kállítás” 
keretében 
    – szeptember 16-26 között a Budapesti M�szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtá-
rában 
    – december 5-9 között Miskolcon, a Miskolci Egyetem Aulájában, melyet 16 hologram kép 
is szinesített..  

Emlékülés 
A Magyar Tudományos Akadémián június 5-én rendezett Emlékülésen dr. Szabó Gábor úr, az 
OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság vezet�je tartotta a megnyitó el�adást, 
„Innováció és kutatás-fejlesztés Magyarországon; mit tanulhatunk Gábor Dénest�l?” címmel.  
Ezt követte Kiss Csilla: Gábor Dénes szerepe a tudományban, majd dr. Gordos Géza: 
Infokommunikáció – Gábor Dénes üzenete cím� el�adása.  
A London és Budapest között megvalósított él� VIDEOKONFERENCIA keretében Igor 
Alexander (Imperial College) szólt Gábor Dénes hatásáról, s az emlékezést Marx György 
akadémikus el�adása zárta.  
A délutáni és a másnapi program a Nemzetközi Holográfiai Szimpozium jegyében telt, 
melyen 26 szakmai el�adás hangzott el.  
 
Szeptember 16-án a Budapesti M�szaki Egyetemen megrendezett II. Öregdiák Találkozó – 
Mérnök Nap keretében tartott megemlékez� el�adást dr. Németh József professzor, tudo-
mánytörténész Gábor Dénesr�l. 
 
December 5-én Miskolcon, az Egyetem Tanácstermében tartott Emlékülés bevezette az 
Informatikai Intézetben létesített Emlékfal avatást.  

Emlékverseny 
A centenárium alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal új m�szaki alkotások, kutatási-
feltalálói eredmények elismerésére hirdetett pályázatot az alkalmazott fizika (különösen 
optika, elektronfizika, plazmafizika, anyagtudomány), az informatika és a környezetvédelem 
területén, a kutatóintézetekben, fels�oktatási intézményeknél, termel�-szolgáltató vállalatok-
nál dolgozó fiatal kutatók részére. 
Alapítványunk a pályázat kiírásához, terjesztéséhez, népszerüsítéséhez, szakmai elbírálásához 
- els�sorban a Gábor Dénes díjjal kitüntetettek közrem�ködésével - és a szakmai-társadalmi 
szervezetek továbbá a szaksajtó képvisel�inek megnyerésével nyújtott jelent�s segítséget az 
MSzH részére.  
A kreatív feltalálói verseny gy�zteseinek a díjat dr. Bendzsel Miklós úr, a Magyar Szabadalmi 
Hivatal elnöke nyújtotta át, a Gábor Dénes-díj átadási ünnepség keretében.  
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Könyv 
A névadó emlékére magyar nyelven és díszb�r kötésben jelentettük meg Allibone professzor, 
Gábor Dénes egykori munkatársa és barátja által írt életrajzot, melyhez Kroó Norbert 
akadémikus, az MTA f�titkára írt el�szót.  
A Pannon GSM által támogatott m�b�l a Gábor Dénes díjasoknak, az emlékkonferencián ill. 
a díjátadási ünnepségen megjelent prominens személyeknek, a különböz� oktatási intéz-
mények és tudományos szervezetek ill. szakmai szövetségek vezet�inek, könyvtáraknak, 
szponzorainknak ill. partnereinknek biztosítottunk egy-egy példányt.  
 
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 ér-
telemben vett innovációt akadályozó m�szaki-gazdasági tényez�k és társadalmi okok feltárá-
sára, 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, ha-
gyatékának gondozása, az ezen tevékenységekhez szükséges anyagi bázis megteremtése érde-
kében 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. A soros elnöki teend�ket dr. Gordos Géza professzor úr látta el.  
 
Dr. Mucsi Imre úr, a Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára 
részvételével az április 19-én Gyöngyösön tartott klubnapon el�adás hangzott el a magyar 
agrárágazat helyzetér�l és lehet�ségeir�l, melyet élénk vita követett.  
A program délután a Gyöngyösi Mez�gazdasági F�iskola és Tangazdaságának megtekin-
tésével folytatódott, ahol a házigazda dr. Magda Sándor f�igazgató úr volt.  
 
A júniusi díjátadási ünnepséget követ�en tartott összejövetelen megtörtént az új tagok 
befogadása, s rövid eszmecsere folyt a klub m�ködésének kérdéseir�l.  
 
Egyéb közhasznú tevékenység 
 
A Miskolcon tartott december 5-i Emlékülésen  
• ünnepélyes keretek között átadtuk a nyári gyakorlati ösztöndíjat Komlódi Attila és Kovács 

Zoltán egyetemi hallgatók részére. A tutori szerepet dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, 
Gábor Dénes díjjal kitüntetett szakember vállalta. 

• meghirdettük a Miskolci Egyetemmel közösen kiírt Gábor Dénes diplomaterv 
pályázatot, melynek díjazására 2001.ben 100 eFt-ot fordítunk. 

 
December 20-án rendeztük meg a Gábor Dénes centenáriumi évzárót, melyen kiértékeltük 
az év eseményeit és Gábor Dénes ezüst emlékéremmel ismertük el az alapítványi célok 
megvalósítása érdekében tevékenyked� szakembereket.  
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Alapítványi m�ködés 
 
A Gábor Dénes díjazottakkal való kapcsolattartást, forrásaink esetleges növelését célozta az 
év végén kiküldött, s immár hagyományos körlevelünk, melyben  
• tájékoztatást adtunk éves 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 és fotókkal illusztrált be-
számolóval, mely figyelmességet érezhet� örömmel és megelégedettséggel fogadták. Ugyan-
csak folyamatosan postáztuk 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. 
Az innovációra hatást gyakorló szervezetek, testületek ill. egyesületek közül az alábbiakkal 
van érvényes együttm�ködési megállapodásunk:  
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, Ipari Parkok Egyesület, Magyar 
Agrártudományi Egyesület, Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége, Magyar Hidrológiai 
Társaság, Magyar Iparjogvédelmi és Szerz�i Jogi Egyesület, Magyar Mérnöki Kamara, 
Magyar Szabadalmi Hivatal, Miskolci Egyetem, M�szaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége, Napi Gazdaság Kft, OBSERVER Médiafigyel� Kft., Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, Tudományos és Innovációs Dolgozók 
Szakszervezete,  
 
Tartós adományozásra a Magyar Villamos M�vek Rt.-vel van megkötött szerz�désünk.  
 
Nemzetközi díjkuratórium 
A díjkuratóriumnak a devizaszámlán lév� követelés megszüntetéséb�l keletkezett bevétele.  
Az ABN AMRO Bank által adott elszámolással nem értettünk egyet, írásban el�terjesztett 
kifogásainkat nem fogadták el, ezért az Állami Pénz és T�kepiaci Felügyelethez fordultunk, 
akik panaszunknak helyt adtak és a Bankot a jogtalanul levont költségek megtérítésére 
kötelezték. A Bank ezt követ�en 12 eFt-ot írt jóvá részünkre.  
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1/a melléklet 
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG 

2000 
A 219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint 

 
                                                                                                                                   Adatok ezer forintban 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Módosítás Tárgyév 

1 A. Befektetett eszközök (2 - 4 sorok) 468  468 

2    I. IMMATERIÁLIS JAVAK    

3   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 468  468 

4  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

5 B. Forgóeszközök  (6 - 9 sorok) 19.356  19.504 

6    I. KÉSZLETEK    

7   II. KÖVETELÉSEK 3   

8  III. ÉRTÉKPAPÍROK 18.397  19.289 

9  IV. PÉNZESZKÖZÖK 956  215 

     

10 Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5) 19.824  19.972 

     

11 C. Saját t�ke (12 - 14 sorok) 19.068  19.721 

12    I. INDULÓ T�KE 9.760  9.760 

13   II. T�KEVÁLTOZÁS 9.308  9.308 

14  III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY   653 

15 D. Tartalék    

16 E. Céltartalék    

17 F. Kötelezettségek (18 – 19 sorok) 756  251 

18    I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    

19   II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 756  251 

     

20 Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+15+16+17) 19.824 0 19.972 
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1/b melléklet 
EREDMÉNYLEVEZETÉS 

A 219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. sz. melléklete szerint 
 
A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 12.290.621 

1 Közhasznú célra, m�ködésre kapott támogatás  

 a./ alapítótól  

 b./ államháztartás más alrendszeréb�l  

2 Pályázati úton elnyert támogatás (OM KF, Képz.m�v. Lekt., IMFA) 1.834.000 

3 Közhasznú tevékenységb�l származó bevétel (számlázott tételek) 2.950.000 

4 Tagdíjból származó bevétel  

5 Egyéb bevétel (támogatások, juttatások, kamat, kerekítési kül.) 7.506.621 

B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE  

 Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel  

 Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele  

C ÖSSZES BEVÉTEL 12.290.621 

D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI 11.637.001 

 Személyi jelleg� ráfordítások 5.370.000 

 - bérköltség  

 - megbízási díjak (ügyvezetés) 2.420.000 

 - tiszteletdíjak (kuratórium, FB)    550.000 

 - személyi jelleg� egyéb költségek (pl.: GD díj, ösztöndíj) 2.400.000 

 - személyi jelleg� ráfordítások közterhei 1.415.840 

 Anyagjelleg� ráfordítások 4.464.711 

 Értékcsökkenési leírás  

 Egyéb költségek, ráfordítások 386.450 

 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 + 653.620 
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2. sz. melléklet 
Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 

Támogatás Felhasználás összege Ft Támogató 
neve id�-

pont 
összeg 

Ft 

Felhasználás 
célja el�z� évi tárgyévi tárgyévet 

követ� 

Elsz
hi. 

 
OM Kut.- 
fejl. Hely. 
Áll.titk. 

 
07. 
19. 

 
1.000.000 

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

  
1.000.000 

  
12. 
31. 

 
NeKÖM 
Képz� és Ipar-
m�vészeti 
Lektorátus 

 
09. 
06. 

 
300.000 

 
Gábor Dénes 
mellszobor létesítése 

  
300.000 

  
12. 
31. 

 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
Változás Megnevezés El�z� évi 

összeg Ft 
Tárgyévi 
összeg Ft % Ft 

Megjegyzés 

 
Induló t�ke változása 

 
9.759.609 

 
9.759.609 

 
0 

 
0 

 

 
T�keváltozás 

 
9.308.166 

 
9.961.786 

 
7 

 
653.620 

 

Ebb�l: 
            Eredmény (+) 

 
1.245.487 

 
653.620 

 
 

 
- 591.867 

 

 

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 
Változás Juttatás megnevezése El�z� évi 

összeg Ft 
Tárgyévi 
összeg Ft % Ft 

Megjegyzés 

Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 
adóköteles pénzbeli juttatás 

 
1.750.000 

 
1.890.000 

 
8 

 
140.000 

 
2000 évben mint 

kiemelten 
Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 
adómentes pénzbeli juttatás 

 
0 

 
50.000 

  
50.000 

közhasznú 
szervezet 

 

Kimutatás a vezet� tisztségvisel�knek nyújtott szolgáltatásokról 
Eltérés Megnevezés El�z� évi összeg 

Ft 
Tárgyévi összeg 

Ft % Ft 
Tiszteletdíj 440.000 550.000 25 110.000 

Költségtérítés 275.296 282.595 2,6 7.299 

Értékpapír 0 0  0 

Természetbeni juttatás 0 46.800  46.800 

Egyéb juttatások 1.040.000 1.210.000 16 170.000 

ÖSSZESEN 1.755.296 2.089.395 19 334.099 
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3. sz. melléklet 
Kimutatás 

a közhasznú bevételekr�l 
Bevétel (adomány, támogatás)  Eltérés  

Sor-
szám 

 
Támogató, közhasznú 

szolg. igénybe vev� neve 
 

El�z� évi Tárgyévi % Ft 

1 Központi Költségvetési 
szerv 

 
1.000.000 

 
1.300.000 

 
30 

 
300.000 

1/a Országos hatáskör� 
költségvetési szerv 

 
1.800.000 

 
2.000.000 

 
11 

 
200.000 

2 Elkülönített állami 
pénzalap 

 
0 

 
0 

  

3 Helyi önkormányzat és 
szervei 

 
20.000 

 
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  
Magánszemély 

 
0 

 
0 

  

8  
Egyéni vállalkozó 

 
30.000 

 
0 

 
 

 
- 30.000 

9 Jogi személyiség� 
gazdasági társaság 

 
2.105.000 

 
4.440.000 

 
111 

 
2.335.000 

10 Jogi személyiség nélküli 
szervezet 

 
0 

 
0 

  

11  
Közhasznú szervezet 

 
1.100.000 

 
2.209.000 

 
101 

 
1.109.000 

12 Közhasznúként be nem 
sorolt 
- közalapítvány 
- alapítvány 
- társadalmi szervezet 
- közhasznú társaság 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 

13 APEH (1 %-os közcélú 
adomány) 

 
149.846 

 
241.441 

 
61 

 
91.595 

 Összes cél szerinti 6.204.846 10.190.441 64 3.985.595 
 


