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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
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3. tudományos tevékenység, kutatás
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
6. kulturális örökség megóvása
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Bevételek
2001-ben a bevételi tervünket 87 %-ra teljesítettük. Az Alapítvány vagyonát 817 eFt-tal
tudtuk növelni azért, mert a takarékos gazdálkodás eredményeként kiadásaink 20 %-kal
elmaradtak a tervezett l.
A támogatások elnyerése érdekében folytattuk az el z években megkezdett munkát. Az
állampolgárok személyi jövedelemadója 1 %-ának részünkre történ felajánlásából 148346 Ft
bevételünk származott, melynek átutalása érdekében teljesítenünk kellett a törvényben el írt
és az APEH által támasztott követelményeket.
Bevételeink közel 25 %-a kamatokból származott, 43 %-át a jogi személyiség gazdasági
társaságoktól kaptuk. Ennek részeként 1 MFt-ot az Alapító NOVOFER Rt. adományozott
részünkre. Pályázati úton közel 15 % forráshoz jutottunk, a közhasznú tevékenységb l a
bevételek 14,5 %-a származott.
A kamatbevételek 98 %-át az államilag garantált értékpapírokba való befektetés, 2 %-át a
folyószámlán maradó pénz hozadéka eredményezte.
2001-ben vállalkozási tevékenységünk nem volt.
Kiadások
Alapítványunknak a 2001-ben felvállalt feladatokat a 12.353 eFt-os költségtervvel szemben
9.884 eFt-ból sikerült finanszíroznia.
Az alapítvány m ködési költségei az összes költség 19,6 %-át teszik ki. Ezen költségek között
szerepelnek az ügyviteli tevékenységhez kapcsolódó személyi és dologi kiadások és
közterhek, a tiszteletdíjak és annak közterhei, a bankköltségek, az oktatás-képzés, a hardwer
fejlesztés, az irodaszer, az utazás, továbbá az ügyviteli célú postai költségek is.
A beszámoló számszaki adatait a következ mellékletek tartalmazzák:
Egyszerüsített mérleg és eredménylevezetés
Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Kimutatás a vezet tisztségvisel knek nyújtott szolgáltatásokról
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 az ösztöndíj címen
kifizetett összeg 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.
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Közhasznú (cél szerinti) tevékenység
Gábor Dénes-díj
A Gábor Dénes-díj megkülönböztet megjelölésre 1999. február 16-án M 99 00710 szám
alatt tett bejelentésre 2000. szeptember 20-án nyertük el a védjegyoltalmat, melyet a Magyar
Szabadalmi Hivatal 161805 szám alatt lajstromozott részünkre a 41. osztályban. (Kulturális
szolgáltatások, különösen a kiemelked szellemi alkotó teljesítmény erkölcsi elismerése,
kiadói tevékenység, kulturális célú kiállítások szervezése)
Az illetékes szaktárcák, a Magyar Tudományos Akadémia, a MTESZ, a Kamarák, a különböz szakmai és érdekvédelmi szervezetek és szövetségek, a fels fokú oktatási intézmények
vezet inek írt megkeresésünk, továbbá a Napi Gazdaság és a szaksajtó segítségével
széleskörben meghirdetett felhívásunk hatására 43 felterjesztés (ebb l 3 felterjesztett volt n )
érkezett. Ezek közül huszat az oktatási és tudományos intézmények, tizet a tudományos
egyesületek és érdekvédelmi szervezetek, és 13 javaslatot a különböz gazdasági társaságok
terjesztettek el .
A felterjesztett személyek 46 %-a Budapesten született. A felterjesztettek 2 %-ának életkora
40 év alatti, 14 %-a 41-50 év közötti, 56 %-a 51-60 év közötti, 19 %-a 61-70 év közötti, 9 %a 70 év feletti volt. A legfiatalabb felterjesztett 36, a legid sebb 73 éves volt. A felterjesztettek átlagéletkora 56, a kitüntetettek átlagéletkora 57,5 év.
A korábbi évekt l eltér en a felterjesztések 51 %-a Budapesten, 37 %-a vidéken dolgozó
szakemberre vonatkozott, a fennmaradó 12 % nyugdíjas.
A szinvonalat jelzi, hogy a felterjesztettek 97 %-a egy vagy többdiplomás alkotó, 60 %-a
doktorált. A felterjesztettek közül 1 f akadémikus, 9 f akadémiai doktor, 4 f habilitált
egyetemi doktor.
Az els diploma tekintetében a felterjesztettek közül 12 f gépészmérnöki, 9 f villamos
mérnöki, 4 f egyéb mérnöki, 4 f tanári, 3 f vegyészmérnöki, 2 f agrármérnöki, 1-1 f
állatorvosi, fizikusi, közgazdasági, matematikusi, meteorológusi, ill. gyógyszerészeti
oklevéllel rendelkezett. 2 f az Iparm vészeti F iskolán végzett.
A fels oktatási területet f állású dolgozóként 14 f reprezentálta, akik közül 12 f (ebb l 5 f
tanszékvezet ) egyetemi tanár, 1 f egyetemi rektor, 1 f egyetemi rektor-helyettes volt.
A felterjesztett szakemberek közül 14 f összesen 201 szabadalom kidolgozásában vett részt
szerz ként vagy társszerz ként és a korábbiakban 1 f a Köztátrsasági Érdemérem Tiszti
Keresztje kitüntetésben, 11 f egyéb jelent s szakmai díjban részesült.
A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültet
szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében alapított díjat 2001-ben – immár
tizenharmadik alkalommal – adtuk át. Az ünnepség id pontjául december 10-ét, a Nobel-díj
els átadásának 100., és Gábor Dénes Nobel-díjjal történt kitüntetésének 30. évfordulójának
napját választottuk. Az ünnepség helyszine a Matáv Rt. Tölösi Konferencia Központja volt.
Az alapítás óta eltelt években a kitüntetésre felterjesztett közel ezer szakember közül 87 f
vehette át ünnepélyes keretek között, 1993 óta az illetékes tárcák és érdekvédelmi szervezetek
fels -szint vezet inek valamint a sajtó, rádió és televízió képvisel inek jelenlétében, a Gábor
Dénes hologramképével diszített bronz plakettet.
A díjakat az Alapítvány kuratóriumának elnökével közösen adta át dr. Matolcsy György
gazdasági miniszter, dr. Pálinkás József oktatási miniszter, dr. Fónagy János közlekedési és
vízügyi miniszter és dr. Boda Ilona asszony, a Környezetvédelmi Minisztérium politikai
államtitkára.
Elfogadva a Kuratórium 2002. május 9-i ülésén
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A NOVOFER Alapítvány kuratóriumának döntése alapján Gábor Dénes díjban részesült:
Dr. Csikai Miklós kertészmérnök, címzetes egyetemi docens, a szentesi Árpád Agrár Rt.
elnök-vezérigazgatója, a Magyar Agrárkamara elnöke,
a Korai Zöldségtermesztési Rendszer megalapítása, a termálvízf téses üvegház és fólia alatti
zöldséghajtatási technológia meghonosítása, a hajtatott zöldségtermesztés integrációja terén
kifejtett munkásságáért, a dél-alföldi zöldségtermesztés érdekében tett er feszítéseiért,
eredményes gazdaságszervez tevékenységéért,
Dr. Darvas Ferenc vegyészmérnök, kutató, feltaláló, kandidátus, a ComGenex Kutató és
Fejleszt Rt. elnök-vezérigazgatója,
a gyógyszerek szerkezet-hatás viszonyainak kutatásában elért eredményeiért, a predikciós
szoftverek és kémiai szakért i rendszerek fejlesztésében, a kombinatorikus kémiai módszerek
alkalmazásában és továbbfejlesztésében kifejtett tevékenységéért, nemzetközi hír magyar
biotechnológiai cég létrehozásában és sikeres m ködtetésében vállalt szerepéért,
Hetzmann Albert villamosmérnök, feltaláló, a Paksi Atomer m Részvénytársaság üzemviteli igazgatója,
az Atomer m reaktorvédelmi rendszerének továbbfejlesztésében, az új rendszervédelmi
funkciók algoritmusainak és struktúrájának kifejlesztésében, a különleges biztonsági
követelményeknek megfelel szoftver-rendszer ellen rzésében, a védelmi rendszer
rekonstrukciójában és a digitális technika atomer m vi biztonságtechnikai applikációjában
vállalt meghatározó innovatív és irányító munkásságáért, mely hozzájárult az Er m
nemzetközi szinten is kiemelked biztonságú kategoriába sorolásához,
Dr. Lajtha György villamosmérnök, tervez , a m szaki tudományok doktora, címzetes
egyetemi tanár, a MATÁV Rt. PKI Távközlésfejlesztési Intézet tanácsadója,
a távközlési rendszerek elméleti és a távközl hálózatok gyakorlati fejlesztésében elért
eredményeiért, iskolateremt hatású tudományos és oktatási tevékenységéért, a magyar
távközlési szakértelem széles nemzetközi elismertetése terén kifejtett munkásságáért, a PCM
rendszerek és a fénytechnika hazai alkalmazásában és a kapcsolatos szakirodalom megjelentetésében vállalt meghatározó szerepéért
Dr. Mersich Iván matematika-fizika szakos tanár, meteorológus, kandidátus, az Országos
Meteorológiai Szolgálat elnöke,
a nagylépték légszennyez dés monitoring rendszer korszerüsítésében, a városi légszennyez dés kialakulásának és nyomon követésének vizsgálatában, a hazai leveg tisztaságvédelem megalapozásában, a meteorológiai vonatkozású környezetvédelmi feladatok európai
követelményeknek megfelel szinvonalú ellátásában, az OMSZ európai beintegrálásában
kifejtett munkásságáért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének növelésében vállalt
meghatározó szerepéért
Dr. Páczelt István gépészmérnök, kutató, tanszékvezet egyetemi tanár, akadémikus, a
Miskolci Egyetem általános rektorhelyettese,
a numerikus mechanika címmel jellemezhet modern tudományág fejl déséhez való
hozzájárulásáért, a gyakorlat számára fontos számítógépi programok létrehozásában vállalt
szerepéért, a m szaki fels oktatás terén végzett problémaorientált oktatási tevékenységéért és
oktatásszervez munkásságáért
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Dr. Szatmári Sándor fizikus, feltaláló, a fizikai tudomány doktora, a József Attila
Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszék tanszékvezet egyetemi tanára
a korszer és magas szint alapkutatási eredmények gyakorlati hasznosítása, a nemzetközi
szinvonalú lézerrendszerek kifejlesztése terén elért eredményeiért, 18 szabadalom
kidolgozásában való alkotó közrem ködéséért, a hatékony kutatási-fejlesztési munkavégzést
biztosító infrastrukturális háttér megteremtéséért, továbbá a fiatal szakemberek tudományos
tevékenységének irányításában vállalt áldozatos munkájáért.
A díjátadást követ en dr. Kroó Norbert, a Magyar Tudományos Akadémia f titkára nyitotta
meg a magyar származású Nobel-díjasok emlékkiállítását, az állófogadáson dr. Pálinkás
József miniszter tartott pohárköszönt t.
Az ünnepségen jelent s számban megjelentek a sajtó, a rádió és a televízió képvisel i,
riporterei, az eseményr l a Magyar Rádió Kossuth adója, az ATV, az MTV1, a DUNA
Televízió, a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, a Népszabadság továbbá a regionális
napilapok és a szakmai lapok tudósították a közvéleményt. A Gábor Dénes-díjjal és a
díjazottakkal foglalkozó tudósítások megjelenésér l az alábbi táblázat tájékoztat:
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002

Dátum
11.06
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.11
12.14
12.15
02.09
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002

Napilapok
Magyar Nemzet
Békés megyei Hírlap
Délmagyarország
Délvilág
Dunántúli Napló
Heves megyei Hírlap
Magyar Hírlap
Magyar Nemzet
Napló
Népszabadság
Pet fi Népe
Somogyi Hírlap
Tolnai Népújság
Magyar Hírlap
Délmagyarország
Békés megyei Hírlap
Dátum
12.10
12.10
12.10
12.10
12.10
12.11
12.11
12.11
12.11
01.03

2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002

Rádió, televízió
ATV
DUNA TV
Kossuth
Kossuth
M1
Kossuth
Kossuth
Kossuth
M1
DUNA TV
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Dátum
10.30
12.18
12.20
01.01
01.09
02.01
02.01
1. szám
03.25

Periodikák
Piac, Panoráma
Számítástechnika
Magyar Mez gazdaság
Mérnök Újság
MISZ Hírlevél
Betyárvilág
Magyar Min ség
Energiagazdálkodás
Üzleti7

M sor neve és id pontja
Híradó 19.00
Duna Híradó 18.00
Napközben 9.05
Esti Krónika 18.00
Híradó 19.30
Reggeli Krónika 5.25
Falurádió 5.40
Reggeli Krónika 8.18
Agrárvilág 5.45
Indul a nap 5.30
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A NOVOFER Alapítványról és a Gábor Dénes-díjról a nagy médiafigyelmet kiváltó Bolyaidíj átadása kapcsán is jelentek meg híradások, az él ben is közvetített eseményen hivatkoztak
dr. Roska Tamás professzor 1992. évi Gábor Dénes-díjára is.
A Magyar Hírlap 2002. március 4-i számában a „Díjak, elismerések, jutalmak” fejezetben a
következ k olvashatók:
„…más tekintélyes díjak is jutalmaznak kiemelked életm veket, teljesítményeket: …”
„A Novofer Alapítvány fedezi a holográfia és a lézerek atyjáról, Gábor Dénesr l elnevezett,
1989-ben alapított, évente átadott díj anyagi feltételeit. Kreatív kutatókat, fejleszt ket,
egyetemi, f iskolai oktatókat terjesztenek fel rá. Megkaphatják azokat külföldi illet ség
fiatal kutatók is …”
Hagyományainknak megfelel en megjelentettük az alapítvány ünnepi kiadványát, mely a
mindeddig Gábor Dénes-díjjal kitüntetettek életútjának bemutatásán túl nagyobb teret szentelt
a névadó és a magyar származású Nobel-díjasok emlékének. A kiadványban Marx György
akadémikus, Bor Zsolt akadémikus és dr. Lajtha György 2001. évi kitüntetett emlékezett
Gábor Dénesre.
A kiadványt a díjátadási ünnepség valamennyi résztvev jének átadtuk, továbbá postáztuk
valamennyi korábbi díjazottnak, szponzorainknak és a felterjeszt knek is.
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Gábor Dénes emlékprogramok
Emléktábla
Gábor Dénes egykori középiskolájában, a volt Markó utcai F reál Gimnázium (a jelenlegi
Xántus János Idegenforgalmi Középiskola) falán december 12-én avattuk Kampfl József
szobrászm vész alkotását.
A 60 x 70 x 3 cm méret mészk lapba foglalt bronz portré fölött az
szöveg, alatta

felirat olvasható.

„Ebben az épületben volt diák 1910-18 között”
„Gábor Dénes
1900-1979
Nobel-díjas tudós
a holográfia megalkotója
Emlékére állíttatta
a Xántus Középiskola és
a NOVOFER Alapítvány 2001-ben”

Az avató beszédet dr. Keviczky László akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia
alelnöke tartotta mintegy 70 f jelenlétében. Az emléktábla leleplezését követ koszorúzáson
a kerület polgármestere, a Xántus Középiskola vezet i és az Alapítvány nevében az Alapító
képvisel je, a kuratórium elnöke és a titkár helyezte el az emlékezés virágát.
A meghívottak között a m szaki-szellemi élet jeles képvisel i, Gábor Dénes emlékéhez
valamilyen formában köt d szakemberek voltak.
Kiállítások
– május 2-5 között Gábor Dénes emlék- és hologram kiállítás a nagy tudós egykori
iskolájában, a volt Markó utcai F reál Gimnázium épületében, a jelenlegi Xántus
János Idegenforgalmi Középiskolában, dr. Greguss Pál és Szabó Sándor közrem ködésével
– szeptember 22-én a „Kulturális Örökség Napjai” rendezvénysorozat keretében Gábor
Dénes emlék- és hologram kiállítás, Szabó Sándor holográfus közrem ködésével
Sümegen, a Kisfaludy-Ramassetter Gimnáziumban
– szeptember 29-én Gábor Dénes Emlékkiállítás Budapesten, az Erkel Színházban, a
Gábor Dénes F iskola ünnepélyes évnyitója alkalmából
– október 17 – november 17 között „A XX. század magyar származású Nobel-díjasai”
címmel, Kampfl József szobrászm vész közrem ködésével az Országos Széchenyi
Könyvtárban
– december 10-én, a Nobel-díj els átadásának 100. évfordulójának napján „Magyar
származású Nobel-díjasok” panteonja, „A Nobel-díj 100 éve” emlék- és hologram
kiállítás, a Matáv Rt. Tölösi Konferencia Központjában, Kampfl József és Szabó
Sándor közrem ködésével
– december 12-14 között „A középiskolák szerepe a Nobel-díjas tudósok életében”
címmel a Xántus János Középiskolában, Kampfl József és Szabó Sándor közrem ködésével
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Emlékülés
A Xántus János Idegenforgalmi Középiskolában december 12-én rendezett Emlékülésen –
melyet a táblaavató vezetett be – Jamrik Péter megnyitóját követ en dr. Náray-Szabó Gábor
úr, az OM helyettes államtitkára a magyar szellemi örökség ápolásának szükségességér l,
id szerüségér l vallott nézeteit osztotta meg a résztvev kkel.
Dr. Németh József egyetemi tanár Magyarországtól a világhírig címmel, Ady Endre „Én
iskolám, köszönöm néked” gondolatának jegyében tartott érdekfeszít el adást, melyet
Mustos Tamás iskolaigazgató (Gábor Dénes Középiskola, Szeged) tájékoztatója követett az
Országos Középiskolai Informatikai Versenyr l.
Ezt követ en Garay Tóth János elnök úr átadta a „Gábor Dénes szellemi örökségének ápolása
iskolánkban” címmel hirdetett pályázaton eredményesen szerepl tanulók részére az
Alapítvány díjait. Az emlékülésen résztvev közel 50 diák délután megtekinthette a Gábor
Dénesr l 1972-ben készült interjú filmet, majd Csepregi Oszkár tanár és Kosztolányi Tamás
vezetésével elbeszélgettek a középiskolai oktatás egyéniségformáló szerepér l, jelent ségér l.
Emlékverseny
Gábor Dénes Nobel-díjjal való elismerésének 30. évfordulója alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal új m szaki alkotások, kutatási-feltalálói eredmények elismerésére hirdetett
pályázatot a biotechnológia, a gyógyszerkémia és gyógyszer-technológia valamint az élelmiszeripar és a mez gazdaság területén, a kutatóintézetekben, fels oktatási intézményeknél,
termel -szolgáltató vállalatoknál 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.
Könyv
A névadó emlékére magyar nyelven és díszb r kötésben jelentettük meg Gábor Dénes:
Találjuk fel a jöv t c. m vét, melyhez dr. Bendzsel Miklós úr, a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke írt el szót.
Az 1000 példányban kiadott, az MSzH és a Pannon GSM által támogatott de kereskedelmi
forgalomba nem hozható m b l a Gábor Dénes díjasoknak, az emlékülésen ill. a díjátadási
ünnepségen megjelent prominens személyeknek, a különböz oktatási intézmények és tudományos szervezetek ill. szakmai szövetségek vezet inek, könyvtáraknak, szponzorainknak ill.
partnereinknek biztosítunk egy-egy példányt.
Egyéb emlékápoló programok
Meghirdettük a Miskolci Egyetemmel közösen kiírt Gábor Dénes diplomaterv pályázatot,
melyre 10 alkotás érkezett. A június 26-án Miskolcon tartott ülésen a Bíráló Bizottság titkos
szavazással Sárosi Zoltán mérnök-informatikus hallgató (Egy nemzetközileg m köd szerszámgépgyártó vállalat pótalkatrész logisztikájának a szimulációja), Komlódi Attila gépészmérnök hallgató (Lézer mikrohegesztés és mikroforrasztás FEM modellezése) és Géczy
Viktor mérnök-informatikus hallgató (Microsoft Windows NT adminisztrálása WAP-os
mobiltelefonról) munkájának további ösztönzését javasolta. Az ünnepélyes eredményhirdetést
a Gépészmérnöki Kar Diplomakiosztó ünnepségén tartottuk. A díjazásra szolgáló 100 eFt
felét Alapítványunk biztosította.
A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai vagy
Természettudományi Karán graduális képzésen résztvev hallgatók szakmai tudásának
elmélyítése, tudományok iránti elkötelezettségének növelése érdekében, az Alapító okiratban
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foglalt céloknak is megfelelve létrehoztuk a „Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíj”at. Az ösztöndíj odaítélése 3 tagú zs ri feladata, melybe 1 f t az Alapítvány, 2 f t a BME
delegál. Az 50 eFt összeg ösztöndíjat Meliorisz Péter Bálint kapta. Az eredményt a Gábor
Dénes-díj átadási ünnepségen hirdettük ki.
Gábor Dénes Nobel-díjjal történt kitüntetésének 30. évfordulója emlékére szeptemberben
pályázatot hirdettünk „Gábor Dénes szellemi örökségének érvényesülése iskolánkban” címmel. A pályázat célja volt a humán és reál tárgyak magasszint elsajátításának ösztönzése és
Gábor Dénes szellemiségének megismerése, eredményeinek megismertetése a tudós nevét
visel középiskolák tanulói, ill. Gábor Dénes egykori középiskolájának (a jelenlegi Xántus
János ill. mint jogutód Berzsenyi) tanulói körében
Az értékelésben és rangsorolásban az iskolaigazgatók voltak segítségünkre, melynek eredményeként Maszlag Szilvia és Csepregi Róbert 25-25 eFt, Páricska Petra és Vajta Zsolt 20-20
eFt és Tóth Tamás 10 eFt összeg ösztöndíjban részesült 2002. februárjában. Kovács János
Norbert és Hámori Dóra a Magyar Tudóslexikon egy-egy kötetét kapta. Ezen kívül valamennyi résztvev nek átadtuk Gábor Dénes: Találjuk fel a jöv t; T. E. Allibone: Gábor Dénes;
Greguss Pál: A holográfia hajnala és horizontja c. m vét és az Alapítvány 2000. és 2001. évi
kiadványát, valamint egy oklevelet.

Egyéb közhasznú tevékenység
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. A soros elnöki teend ket dr. Körtvélyessy Gyula úr látta el.
Június 6-án Gy rben, az AUDI-ban tartott klubnapon Kozma László úr tartott el adást a
külföldi érdekeltség járm ipari cégek magyarországi tevékenységér l. A program a gyár ill.
összeszerel üzem megtekintésével folytatódott.
A klubnapon köszöntöttük dr. Greguss Pál professzor urat 80. születésnapja alkalmából, s
átadtuk részére
Alberto Salza: Dél-Afrika A két óceán közé zárt paradicsom és
Vojnits András: Afrika Az Atlasztól a Fokföldig c.
ajándék könyveket.
A december 10-i díjátadási ünnepséget követ összejövetelen megtörtént az új tagok befogadása, s rövid eszmecsere folyt a klub m ködésének kérdéseir l.
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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 beszámolóval, mely figyelmességet érezhet örömmel és megelégedettséggel fogadták. Ugyancsak 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:
Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hírközlési és Informatikai Tudományos
Egyesület, IMFA Ipar M szaki Fejlesztéséért Alapítvány, 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 2001 évben sem bevétele sem kiadása nem volt.

Elfogadva a Kuratórium 2002. május 9-i ülésén

Oldalszám: 10/15

NOVOFER Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2001
1/a melléklet

EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG

2001

A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. 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

0

0

468

468

0

0

19.504

21.256

6

I. KÉSZLETEK

0

0

7

II. KÖVETELÉSEK

0

0

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

19.289

18.504

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

215

2.752

10

Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5)

19.972

21.724

11

C. Saját t ke (12 – 16 sorok)

19.721

20.538

12

I. INDULÓ T KE

9.760

9.760

13

II. T KEVÁLTOZÁS

9.308

9.961

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB L

653

817

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV.-B L

0

0

17

D. Tartalék

0

0

18

E. Céltartalékok

0

0

19

F. Kötelezettségek (20 – 21 sorok)

251

1.186

0

0

251

1.186

20

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

22

Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+17+18+19)
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EREDMÉNYLEVEZETÉS

1/b melléklet

A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet …. sz. melléklete szerint
A
I.

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

10.700.544
10.700.544

1 Közhasznú célú m ködésre kapott támogatás
a./ alapítótól

1.000.000

b./ központi költségvetésb l
c./ helyi önkormányzattól
d./ egyéb (SZJA 1 %)

148.346

2 Pályázati úton elnyert támogatás (OM KFHÁ, IMFA)

1.586.000

3 Közhasznú tevékenységb l származó bevétel (számlázott tételek)

1.600.000

4 Tagdíjból származó bevétel
5 Egyéb bevétel (támogatások, juttatások, kamat, kerekítési kül.)
II.
B

6.366.198

Pénzbevételt nem jelent bevételek
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE

0

1 Pénzügyileg rendezett bevételek
2 Pénzbevételt nem jelent bevételek
C

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (AI + B1)

D

PÉNZBEVÉTELT NEM JELENT

BEVÉTELEK (AII + B2)

0

E

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)

9.884.016

1 Ráfordításként érvényesíthet kiadások

10.700.544

9.595.146

2 Ráfordítást jelent eszközváltozások
3 Ráfordítást jelent elszámolások

288.870

4 Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások
F

VÁLLALK. TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4)

0

1 Ráfordításként érvényesíthet kiadások
2 Ráfordítást jelent eszközváltozások
3 Ráfordítást jelent elszámolások
4 Ráfordításként nem érvényesíthet kiadások
G

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1 + 2)
1 Tárgyévi pénzügyi eredmény (AI-E1-E4)
2 Nem pénzben realizált eredmény (AII-E2-E3)
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VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

0

1 Tárgyévi adóalapot jelent pézügyi eredmény (B1-F1)
2 Egyéb tárgyévi pénzügyi eredmény (-F4)
3 Nem pénzben realizált tárgyévi eredmény (B2-F2-F3)
4 Adózás el tti eredmény (+/- 1 +/- 3)
I

ÖSSZES PÉNZÜGYI EREDMÉNY (+/- G1 +/- H1 – H2)

J

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

K

VÁLL. TEV. TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNYE (H4-J)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A

Pénzügyileg rendezett személyi jelleg ráfordítások

6.574.540

1 Bérköltség
ebb l: megbízási díjak
tiszteletdíjak

2.660.000
590.000

2 Személyi jelleg egyéb kifizetések

2.266.580

3 Bérjárulékok (szem. jell. ráfordítások járulékai)

1.057.960

B

Pénzügyileg rendezett anyagjelleg ráfordítások

C

Értékcsökkenési leírás

D

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások

E

A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
ebb l továbbutalt, ill. átadott támogatások
Összesen (A+B+C+D+E)
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2. sz. melléklet

Támogató
neve
OM Kut.fejl. Hely.
Áll.titk.

Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról
Támogatás
Felhasználás
Felhasználás összege Ft
Elsz
célja
id - összeg
el z évi tárgyévi tárgyévet hi.
pont
Ft
követ
11.14
és
12.27

500.000
500.000

Megnevezés

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

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

Megjegyzés

Induló t ke változása

9.759.609 9.759.609

0

0

T keváltozás
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységb l (+)

9.308.166 9.961.786

7

653.620

25

162.908

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

653.620

12.
14.

1.000.000

816.528

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
El z évi Tárgyévi
Változás
összeg Ft összeg Ft
%
Ft
1.890.000 1.890.000
50.000

Megjegyzés
0

0

100.000

100

50.000

2001 évben mint
kiemelten
közhasznú
szervezet

Kimutatás a vezet tisztségvisel knek nyújtott szolgáltatásokról
Megnevezés
El z évi összeg Tárgyévi összeg
Eltérés
Ft
Ft
%
Ft
Tiszteletdíj
550.000
590.000
7
40.000
Költségtérítés

282.595

302.534

0

0

0

46.800

0

-46.800

Egyéb juttatások

1.210.000

1.330.000

10

120.000

ÖSSZESEN

2.089.395

2.222.534

6

133.139

Értékpapír
Természetbeni juttatás
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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

%

1.000.000

2.000.000

1.250.000 -37,5

2

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

Magánszemély

0

0

Egyéni vállalkozó

0

0

Jogi személyiség
gazdasági társaság

4.440.000

4.930.000

0

0

2.209.000

711.000

7
8
9

10 Jogi személyiség nélküli
szervezet
11

Közhasznú szervezet

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

Összes cél szerinti

-23

1.300.000

Eltérés
Ft

-300.000
-750.000

11

490.000

-68

-1.498.000

0
241.441

148.346 -38,5

-93.095

10.190.441

8.039.346 -21

-2.151.095
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