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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 2003. évi eredménye:   -1.008 eFt 

  f�összege:   22.291 eFt. 
 
Budapest, 2004. április …... 
 
          Garay Tóth János 
        a kuratórium elnöke 
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Bevételek 
2003-ban a bevételi tervünket 126 %-ra, költségtervünket 133 %-ra teljesítettük, így a vagyon 
csökkent. Az 1.007.833,- Ft veszteség alapvet� oka, hogy az Oktatási Minisztériumtól 2003 
évre beígért 1 MFt-os támogatást csak 2004 évi forrásból tudták biztosítani, amely már 
beérkezett. 
A támogatások elnyerése érdekében aktív munkát végeztünk szponzoraink és a Gábor Dénes 
díjjal korábbiakban kitüntetettek körében is. 
Pályázati úton a Földm�velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 500 eFt, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumtól 3.000 eFt, az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól 950 
eFt, a Környezetvédelmi Minisztériumtól 500 eFt, a Miniszterelnöki Hivataltól 1.500 eFt, az 
Ipar M�szaki Fejlesztéséért Alapítványtól 1.121 eFt támogatást kaptunk.  
Az állampolgárok személyi jövedelemadója 1 %-ának részünkre történ� felajánlásából 
107.276 Ft bevételünk származott októberben, melynek átutalása érdekében teljesítenünk 
kellett a törvényben el�írt és az APEH által támasztott követelményeket és amely összeget 
teljes egészében a (hazai) Gábor Dénes díjjal járó pénzdíj egy hányadának (1/37) fedezésére 
fordítottunk.  
Bevételeink 9,4 %-a kamatokból, 24,5 %-a a közhasznú tevékenységb�l (számlázott tételek) 
származott.  
A kamatbevételek 98,7 %-át az államilag garantált értékpapírokba való befektetés, 1,3 %-át a 
folyószámlán maradó pénz hozadéka eredményezte.   

2003-ban vállalkozási tevékenységünk nem volt.  

Kiadások 
A 2003-ban felvállalt feladatokat a 13.519 eFt-os költségtervvel szemben 18.048 eFt-ból 
finanszíroztuk, mely növekedést els�sorban a Gábor Dénes díjjal kitüntetettek létszámának és 
a pénzdíj összegének emelkedése, valamint a forint decemberi gyengülése okozta.   
Az alapítvány m�ködési költségei az összes költség 13 %-át tették ki. Ezen költségek között 
szerepelnek teljes egészében , a tiszteletdíjak és annak közterhei, a bankköltségek, az oktatás-
képzés, a hardwer fejlesztés, az utazási költségtérítés, valamint 21 % mértékben az ügyviteli 
tevékenységhez kapcsolódó személyi és dologi kiadások és közterhek, a kapcsolattartás célját 
szolgáló díjak (bélyeg, vezetékes és mobil telefon, boríték, stb.) is.  

A beszámoló számszaki adatait a következ� mellékletek tartalmazzák: 
Egyszerüsített mérleg és közhasznú 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 nemzetközi Gábor Dénes díj magyar állampolgárságú tagjának és a hazai Gábor Dénes díjjal 
járó pénz, az adómentes pénzbeli juttatások között a nemzetközi Gábor Dénes-díj külföldi 
állampolgárságú tagjának és 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.  
A költségtérítésben az autópálya díjak és a személygépkocsi használati díjak szerepelnek. 
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Közhasznú (cél szerinti) tevékenység 

Gábor Dénes-díjak (nemzetközi és hazai) 
A kimagasló szellemi alkotásokat létrehozó és az új ismereteket a gyakorlatba átültet� 
szakemberek fokozott erkölcsi megbecsülése érdekében az alapítvány a MATÁV Tölösi 
Konferencia Központjában 2003. december 10-én adta át negyedik alkalommal a Nemzetközi 
Gábor Dénes-díjat, és tizenötödik alkalommal a (hazai) Gábor Dénes-díjat azon, nyilvános 
felhívás alapján felterjesztett és a kuratórium döntése alapján kiválasztott kiválóságoknak, 
akik a létrehozott m�szaki-szellemi alkotások bevezetésével, fejlesztési eredményeikkel ill. a 
széles értelemben vett innováció infrastrukturális hátterének megteremtésével, a felnöv� 
generáció kreatív gondolkodásának fejlesztésével, a szakmai ismeretek magas szinvonalú 
átadásával maguk is tevékenyen hozzájárultak a gazdaság sikeresebbé tételéhez.  
 
Az alapítás óta eltelt években a nemzetközi díjjal járó ezüst plakettet négy magyar, két 
amerikai, egy osztrák és egy orosz állampolgárságú, 35 év alatti fiatal kutató vehette át, akik 
azon a területen értek el jelent�s eredményeket, mely területen Gábor Dénes dolgozott.  
A 1993-ban, 1996-ban és 2000-ben adományozott nemzetközi Gábor Dénes-díj felhívását 
megújult formában az év elején hirdettük meg. A népszerüsítésben segítségünkre voltak a 
TéT attasék, az Oktatási Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a m�szaki és természettudományi egyetemek, a hazai és külföldi szaksajtó, és 
számtalan intézmény, akik honlapjukon helyet biztosítottak a magyar és angol nyelv� 
felhívásnak. 
 
A megadott határid�re 13 pályázat érkezett, melyet a 11 tagú nemzetközi díjbizottság bírált el, 
dr. Keviczky László akadémikus, az MTA alelnöke, Gábor Dénes-díjjal kitüntetett kutató 
professzor elnökletével. A díjbizottság magyar tagjai: prof. Horváth Zalán (ELTE), prof. 
Krausz Ferenc (Bécsi M�szaki Egyetem), prof. Richter Péter (BME), prof. Szabó Gábor 
(SZTE). A díjbizottság nemzetközi tagjai : prof. Hans I. Bjelkhagen (De Monfort University, 
UK), prof. H. John Caulfield (Alabama Agricultural & Mechanical University, USA), prof. 
Chris J. Jacobsen (State University of New York, USA), prof. Georg Pretzler (University of 
Düsseldorf, Germany), prof. Leonid P. Yaroslavsky (Dept. of Interdisciplinary Studies, 
Israel), prof. Takayoshi Kobayashi (University of Tokyo, Japan). 
 
A díjjal 700 gramm súlyú ezüst plakett, díszoklevél és 2500 euro járt. A plakettet dr. Greguss 
Pál és Fritz Mihály tervezte. Az orosz állampolgárságú díjazott részére megtérítettük utazási 
és szállás költségét is. 
 
A Nemzetközi Gábor Dénes-díjakat dr. Medgyessy Péter miniszterelnök úr képviseletében 
dr. Magyar Bálint oktatási miniszter és dr. Keviczky László MTA alelnök úr közrem�kö-
désével adta át Garay Tóth János a kuratórium elnöke: 
dr. Pavel Alexandrovich Belov orosz állampolgár, a Radio Laboratory, Helsinki University 
of Technology (Finland) kutatója részére,  
a fotonikus kristályok elektromágneses tulajdonságainak analitikus és numerikus 
modellezéséért, elméleti eredményeinek rangos nemzetközi tudományos folyóiratokban való 
publikálásáért, és 
dr. Gali Ádám mérnök-fizikus, a Budapesti M�szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Atomfizika Tanszék kutatója részére, 
a széles tiltott sávú félvezet�k elméleti kutatásaiért, kinek eredményei az extrém körülmények 
között m�köd� félvezet� eszközök m�ködésének megértéséhez nemzetközi szinten is 
kimagaslóan járultak hozzá.  
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A (hazai) Gábor Dénes díjat 1989-óta, a kitüntetésre felterjesztett szakemberek közül 100 f� 
vehette át ünnepélyes keretek között, 1993-tól kezd�d�en az illetékes tárcák és érdekvédelmi 
szervezetek fels� szint� vezet�inek valamint a sajtó, rádió és televízió képvisel�inek 
jelenlétében.  
Az érintett szaktárcák, a Magyar Tudományos Akadémia, a MTESZ, a Kamarák, a különböz� 
szakmai és érdekvédelmi szervezetek és szövetségek, a fels�fokú oktatási intézmények, a napi 
és a szaksajtó segítségével széleskörben meghirdetett idei felhívásunkra 71 felterjesztés 
érkezett az oktatási és tudományos intézmények, a tudományos egyesületek és érdekvédelmi 
szervezetek, valamint a gazdasági társaságok részér�l.  
A felterjesztett szakemberek átlagéletkora 57, a kitüntetettek átlagéletkora 58 év. A leg-
fiatalabb jelölt 28, a legid�sebb 83 éves volt.  
A szinvonalra is utal, hogy a jelöltek valamennyien egy vagy többdiplomás alkotók, 66 %-a 
doktorált. Az els� diploma tekintetében a legtöbben vegyész, majd gépész- és agrármérnöki 
oklevéllel rendelkeznek, de természetesen megtalálható a többi diplomás szakma képvisel�je 
is. A fels�oktatási területet f�állású dolgozóként 13 egyetemi, 4 f�iskolai tanár reprezentálta, 
akik közül 5 f� tanszékvezet�.  
A Gábor Dénes-díjjal bronz plakett, díszoklevél és bruttó 500 eFt járt. 

A kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjat kapott: 
- dr. Henk Tamás villamosmérnök, PhD., a m�szaki tudomány kandidátusa, a BME 
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék docense,  
az adatátviteli modemcsalád fejlesztése, a speciális elektronikus sz�r�k tervezési mód-
szereinek kidolgozása, az angolszász és magyar sz�r�tervezési iskola módszertani ötvözése, a 
nagysebesség� távközl� hálózatok forgalmi modellezése és a teljesít�képesség elemzése, a 
Nagysebesség� Hálózatok Laboratóriumának megalapítása, a PLASMA intelligens szoftver 
egyetemi prototípusának kidolgozása, a fiatal kutatók igényes szakmai munkára nevelése 
terén elért eredményeiért, 
a Budapesti M�szaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
javaslatára, dr. Detrek�i Ákos rektor ill. dr. Zombory László elnök felterjesztései továbbá Boda Miklós kutatási 
igazgató, dr. Simonyi Ern� elnök, Fodor István elnök és dr. Gy�rfi László egyetemi tanár ajánlására, 
 
- dr. Zárda Sarolta közgazdász, PhD., a SZÁMALK Oktatási Rt. vezérigazgatója,  
a fiatal nemzedék közép- és fels�fokú informatikai továbbképzését segít� távoktatási hálózat 
didaktikai és gazdasági alapjainak megteremtésében, az oktatás tartalmi és technológiai 
megújításában, a korszer� külföldi metodikák hazai alkalmazásában vállalt évtizedes tevé-
kenységéért, az informatikai oktatás hazai és határainkon túli tagozatainak megszervezéséért, 
a foglalkoztatással egybekapcsolt informatikusképzés konstrukciójának kidolgozásáért, 
Havass Miklós, korábbiakban Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakember felterjesztése, dr. Szendr� Péter 
egyetemi rektor és Antal János f�iskolai f�igazgató ajánlására,  
(a díjakat a kuratórium elnökével együtt Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter adta át) 
 
- Török Imre közgazdász, a Budapesti M�szaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdasági és 
m�szaki f�igazgatója,  
a szakmai közéletben több évtizeden keresztül vállalt iránymutató munkájáért, a fels�oktatás-
fejlesztési–, a kutatás-fejlesztési–, a finanszírozási koncepciók kidolgozásában való 
közrem�ködéséért, továbbá a fels�oktatási intézmények korszer� – a K+F projektek 
lebonyolítását is nagyban segít� – gazdálkodási rendszerei, a Referencia Gazdálkodási 
Rendszer, illetve az Egységes Gazdálkodási Rendszer kidolgozása és bevezetése terén 
nyújtott innovatív tevékenységéért,  
a MTESZ Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége javaslatára, dr. Tóth János f�titkár 
felterjesztése, dr. Stark Antal helyettes államtitkár és dr. Aradi Zsolt f�osztályvezet� ajánlására, 
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- dr. Závodszky Péter fizikus, egyetemi tanár, az MTA levelez� tagja, az Európai 
Tudományos és M�vészeti Akadémia tagja, az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai 
Intézet kutató professzora,  
a fizikai szemlélet� szerkezeti biokémiai kutatások megteremtésében, a módszertani eszköztár 
kialakításában, az enzimm�ködés szabályozásának kutatásában, a molekuláris immunológia 
területén a komplement rendszer aktivitási mechanizmusának megismerésében, az analitikai 
ultracentrifuga kifejlesztésében, tudományos eredményeinek biotechnológiai alkalmazásában 
elért eredményeiért, valamint a Magyar Innovációs Szövetségben végzett tudomány szervez� 
és tehetség gondozó munkásságáért, 
a Magyar Innovációs Szövetség javaslatára, dr. Pakucs János elnök felterjesztése, dr. Kroó Norbert MTA f�titkár 
és dr. Fridrich Péter igazgató ajánlására, 
(a díjakat a kuratórium elnökével együtt dr. Magyar Bálint miniszter adta át) 
 
- dr. Dömölki Bálint matematikus, az IQSYS Informatikai Rt. igazgatótanácsának tagja, a 
Neumann János Számítógéptudományi Társaság tiszteletbeli elnöke, 
a szoftver objektumok formális leírásának megalapozásában, az objektum orientált prog-
ramozás meghonosításában, oktatásában és elterjesztésében vállalt meghatározó szerepéért, a 
magyar szoftverfejlesztésben nyújtott iskolateremt� munkásságáért, a magyar informatikai 
stratégiák innovatív kidolgozásáért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének növeléséért  
Vámos Tibor akadémikus felterjesztése és Havass Miklós továbbá dr. Lajtha György Gábor Dénes-díjjal 
korábbiakban kitüntetett szakemberek ajánlására, 
(a díjat a kuratórium elnökével együtt Gaál Gyula politikai államtitkár /GKM/ adta át) 
 
- Csornai Gábor matematika-fizika szakos tanár, f�iskolai docens, a Földmérési és Távérzé-
kelési Intézet Távérzékelési Központjának vezet�je,  
a m�holdas távérzékelés, ill. az �rfelvételek mez�gazdasági és környezetvédelmi célú alkal-
mazása, a szántóföldi növénymonitoring és termelésel�rejelzési program fejlesztése és beve-
zetése, az EU agrár-támogatási rendszer m�ködtetési el�feltételét jelent� Parcella Azonosító 
Rendszer térinformatikai hátterének megalapozása és kiépítése területén végzett alkotó 
munkájáért,  
a Földmérési és Távérzékelési Intézet, dr. Mihály Szabolcs f�igazgató felterjesztése, dr. Detrek�i Ákos egyetemi 
rektor és dr. Almár Iván csillagász ajánlására,  
(a díjat a kuratórium elnökével együtt Benedek Fülöp államtitkár /FVM/ adta át) 
 
- prof. Kádár Imre agrármérnök, címzetes egyetemi tanár, az MTA Talajtani és Agrokémiai 
Kutató Intézetének tudományos tanácsadója, 
a talaj-növény-állat tápláléklánc szennyz�désének kísérletes vizsgálati metodikájának kidol-
gozása, a f�bb szántóföldi növények tápláltsági állapotának ellen�rzése, a korábban nem 
vizsgált elemek toxicitásának, hatásmechanizmusának feltárása, az eredmények szintetizálása 
és publikálása, a környezet védelme terén elért eredményeiért, iskolateremt� munkásságáért, a 
kutatási területén megvalósult széleskör� nemzetközi együttm�ködések indukálásáért, 
az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetének javaslatára, dr. Németh Tamás intézeti igazgató 
felterjesztése, dr. Várallyay György kutató professzor és dr. Láng István kutató professzor ajánlására, 
(a díjat a kuratórium elnökével együtt �ri István közigazgatási államtitkár /KVM/ adta át) 
 
-dr. Kiss György Botond genetikus, akadémiai doktor, a Mez�gazdasági Biotechnológiai 
Központ Genetikai Intézetének igazgatója,  
a rekombináns DNS technikák alkalmazásának honosításáért, a véralvadásgátló hirudin 
el�állításának kidolgozásáért, a bioszféra nitrogén-körforgásának kutatása, a lucerna genetikai 
rendszerének kidolgozása, kapcsoltsági térképének megszerkesztése, az els� szimbiotikus 
nitrogénkötésben nélkülözhetetlen növényi gén, a NORK (Nodulation Receptor Kinase) 
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genetikai térképezésen alapuló klónozása terén elért eredményeiért, 10 szabadalom 
kidolgozásában való alkotó közrem�ködéséért, a magyar szaktudás nemzetközi tekintélyének 
növeléséért, 
az MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének javaslatára, dr. Raskó István intézeti igazgató 
felterjesztése, dr. Dudits Dénes f�igazgató és dr. Alföldi Lajos kutató professzor ajánlására, 
(a díjat a kuratórium elnökével együtt dr. Bendzsel Miklós az MSZH elnöke adta át) 
 
Az ünnepség végén a NOVOFER Alapítvány kuratóriuma köszönete és elismerése jeléül 
(posztumusz) In memoriam Gábor Dénes oklevelet adományozott dr. Greguss Pál professzor 
részére, a nemzetközi Gábor Dénes-díj megalapításáért és fenntartása érdekében végzett 
önzetlen munkájáért valamint Jamrik Péter részére, az alapítvány létrehozásáért és fenntar-
tásában végzett áldozatos tevékenységéért. 
 
A díjátadást követ� kamarakiállítást dr. Bendzsel Miklós úr, az MSzH elnöke nyitotta meg, az 
állófogadáson Jamrik Péter vezérigazgató úr, az alapító képvisel�je tartott pohárköszönt�t.  
 
Az ünnepségen megjelentek a sajtó, a rádió és a televízió képvisel�i, riporterei.  
Az eseményr�l a Magyar Rádió Kossuth adója, az ATV, az MTV1 két m�sora, a DUNA 
Televízió, a Rádió 88 (Szeged), a Magyar Nemzet, a Népszabadság továbbá a szakmai lapok 
tudósították a közvéleményt. A Gábor Dénes-díjjal és a díjazottakkal foglalkozó tudósítások 
megjelenésér�l a következ� táblázat tájékoztat:  
 

Dátum Napilapok Dátum Periodikák 
2003 12.11 Magyar Nemzet 2003 dec. M�szaki Magazin 
2003 12.11 Népszabadság 2004 január HTE Hírlevél 
2003 12.11 Nógrád megyei Hírlap 2004 január Mérnök Újság 
2004 02.09 Népszava 2004 január Magyar Mez�gazdaság 
   2004 jan.-feb. Technika 
   2004 03.08 Magyar Min�ség Társaság 

 
A Rádió 88 Kiss György Botond és Závodszky Péter kutatókkal, az MTV Agrárvilág c. 
m�sora Csornai Gábor úrral, a Kossuth Rádió Reggeli krónika c. m�sora Dömölki Bálint 
professzorral készített interjút, akik büszkén hivatkoztak a Gábor Dénes-díj elnyerésére. 
 
Hagyományainknak megfelel�en megjelentettük az alapítvány kiadványát, melyben dr. 
Bendzsel Miklós elnök úr emlékezett Greguss Pál professzorra, a nemzetközi Gábor Dénes-
díj bíráló bizottság elhunyt elnökére.  
Czigány Magda, az Imperial College London Könyvtárának volt f�igazgatója és a Kollégium 
Fellow-ja Gábor Dénes szerepvállalásáról írt, aki segítette és egyengette azon fiatalok 
beilleszkedését, akik 1956-ban, mint egyetemi hallgatók kerültek az Imperial College-ba. 
„Magyarország – a közép- és délkelet európai innovációs térség motorja” címmel dr. Fayl 
Gilbert, az Európai Tudományos és M�vészeti Akadémia külügyi f�titkára fejtette ki 
gondolatait.  
A Gábor Dénes díjjal kitüntetetteket a kiadványban közölt levéllel dr. Medgyessy Péter 
miniszterelnök úr köszöntötte. 
A kiadványt a díjátadási ünnepség valamennyi résztvev�jének átadtuk, továbbá postáztuk 
szponzorainknak is. 
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Gábor Dénes emlékprogramok 

Koszorúzás 
A Gábor Dénes Gimnázium, M�szaki Szakközépiskola és Kollégium (Szeged) fennállásának 
50 éves évfordulója alkalmából, június 5-én koszorút helyeztünk el az ekkor avatott Gábor 
Dénes mellszobornál, melyet Kalmár Márton szobrászm�vész alkotott.  

Kiállítás 
Június elején egy tíz napos „Gábor Dénes” emlékkiállítás megrendezéséhez nyujtottunk 
segítséget a Gábor Dénes Gimnázium, M�szaki Szakközépiskola és Kollégium részére.  

A december 10-i díjátadást követ�en a meghívott vendégek megtekinthették a közelmúltban 
tragikus körülmények között elhunyt, a magyar szaktudásnak külhonban is elismerést szerz�, 
többek között NASA díjjal kitüntetett professzor emlékére rendezett „In memoriam Greguss 
Pál” kiállítást. 
A tablókon bemutattuk a Professzor mintegy fél évszázadot felölel� K+F tevékenységét, 
melyet � egy olyan tetraéderrel jellemzett, amelynek egyes csúcsain az ultrahang, az optika, a 
biológia és a m�szaki tudományok felirat áll. Saját szavaival: „E képzeletbeli tetraéder négy 
csúcsát a sugárzások, mint jelmintahordozók olyan jelleg� kutatásai kötik össze, amelyek 
egyrészt az él�világban felismert fizikai folyamatok m�szaki célokra való alkalmazhatóságát 
vizsgálják, másrészt pedig a már ismert m�szaki megoldások mögött rejl� fizikai 
törvényszer�ségeket használják fel biológiai, élettani jelenségek tanulmányozására és 
értelmezésére.” 
A kamarakiállításon felvillantottuk a széleslátókör� tudós eredményeit, aki a Gábor Dénes 
által is m�velt tudományterületen is sikerrel tevékenykedett. A rendkívül sz�kreszabott 
lehet�ségek miatt ugyan nem törekedhettünk teljességre, a válogatás önkényes volt, de a 
bemutató így is sikert aratott a látogatók körében.  
A kiállítás létrehozásában vállalt segítségükért itt is köszönet illeti a professzor özvegyét, 
Greguss Editet és fiát, Greguss Pált, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatalt. 

Emlékverseny 
A Gábor Dénes Gimnázium, M�szaki Szakközépiskola és Kollégium (Szeged) és az 
Alapítvány között létrejött megállapodás szerint évente 40.000 forinttal támogatjuk a Gábor 
Dénes Számítástechnikai Emlékversenyt, mely összeg a 11-12 évfolyam egyik kategória 
gy�ztesének jutalmazására fordítható.  

Könyv 
A Pannon GSM, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Magyar Szabadalmi Hivatal 
jelent�s támogatásával megjelentettük a „Gábor Dénes-díjasok az innováció élvonalában” 
cím� kiadványunkat, melyben az elmúlt években Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek 
eredményeit és hitvallását népszer� formában mutatjuk be. A 2000 példányban kiadott, 
kereskedelmi forgalomba nem kerül� m�b�l a különböz� könyvtárak (egyetemi, f�iskolai, 
MTA, OSZK, Országgy�lési, Szabó Ervin, megyei, 14000-nél nagyobb lélekszámú városi) és 
a szakmai szövetségek részére is biztosítunk olvasói példányokat. 
A kiadványt Havass Miklós, dr. Lajtha György és dr. Tisza Miklós Gábor Dénes-díjjal 
kitüntetett szakemberek szerkesztették, az egyes fejezetekhez az el�szót Kovács Kálmán 
informatikai és hírközlési miniszter, dr. Vizi E. Szilveszter MTA elnök és dr. Bendzsel 
Miklós MSzH elnök írta.  
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Egyéb emlékápoló programok 
Meghirdettük a Miskolci Egyetemmel közösen kiírt Gábor Dénes diplomaterv pályázatot, 
melyre 6 pályázó nyújtotta be a feltételeknek megfelel� munkáját. A június 25-én Miskolcon 
tartott ülésen a Bíráló Bizottság titkos szavazással Sipos Gergely, Zámborszky Betti és Halász 
András hallgatók munkájának további ösztönzését javasolta. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetést 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 
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 Pasztuhov Dániel, V. éves m�szaki-informatika 
szakos hallgató kapta az „Intelligens és elosztott rendszerek” vizsgálata tárgyában folytatott 
tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért. Konzulens: Dr. Szeberényi Imre, BME 
Irányítástechnikai és Informatikai Tanszék. 
(A díjat Garay Tóth János kuratóriumi elnök és dr. Detrek�i Ákos a BME rektora adta át a Gábor Dénes-díj 
átadási ünnepségen) 
 
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 évente egy-két alkalommal tartja összejöveteleit.  
A klub elnöke dr. Gordos Géza professzor, a BME egyetemi tanára. 

A december 10-i díjátadási ünnepséget követ� összejövetelen megtörtént az új tagok befoga-
dása, s rövid eszmecsere folyt a klub m�ködésének kérdéseir�l.  

Ösztöndíj 
Gábor Dénesnek az 1950-es években jelent meg több tanulmánya a nemlineáris sz�r�k 
kapcsolatában a “Pha” morféma betanításának elméletére. Gábor Dénes megadta azt az 
elképzelt “gépet” és matematikai hátteret, amivel egy beszédfelismer� és felismerést 
megtanulni képes szerkezetet lehetett volna kifejleszteni. Ennél azonban tovább is mutatott, és 
az ilyesfajta tanulni képes módszerek beláthatatlan kibernetikai jöv�jét is felvázolta. Abban az 
id�ben talán még nem sejtette, hogy amit leírt, azt ma nagyteljesítmény� számítógépek 
mesterséges neurális hálózatok modellezésével valósítják meg. Amit matematikai módszer-
ként adott, azt back-propagation tanuló technikának hívják. Sajnos a világban nem terjedt el, 
hogy Gábor Dénes korát messze megel�zve megalkotta ezt a módszert és felismerte 
jelent�ségét. Ma a kézírásfelismer� algoritmustól egészen a tanulni képes intelligens 
rendszerekig megtalálhatjuk Gábor Dénes alapgondolatait, neurális hálózatok, vagy tágabban, 
lágy-számítástudomány néven. 
A kuratórium, tekintettel az Alapítvány Gábor Dénes szellemi hagyatékának gondozásával 
kapcsolatos feladataira, ösztöndíjjal támogatta dr. Baranyi Péternek a “primitív” él�lény 
akció-reakció viszonyait imitálni képes pszichikum elkészítésére vonatkozó kutatásait. 



NOVOFER Alapítvány 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 

El�terjesztett és a Kuratórium 2004. 05. 17-i ülésén elfogadott anyag (lezárva: 03. 25.)          Oldalszám: 9/14 

 
Alapítványi m�ködés 
 
A Gábor Dénes-díj megkülönböztet� megjelölésre 1999. február 16-án M 99 00710 szám 
alatt tett bejelentéssel védjegyoltalmat nyertünk a Magyar Szabadalmi Hivataltól, melyet 
161805 szám alatt lajstromoztak részünkre a 41. áruosztályban. (Kulturális szolgáltatások, 
különösen a kiemelked� szellemi alkotó teljesítmény erkölcsi elismerése, kiadói tevékenység, 
kulturális célú kiállítások szervezése) 

A 2006. augusztus 31-ig terjed� id�szakra megbízott kuratórium elnöke Garay Tóth János 
gépészmérnök, és tagjai:  
• dr. Czinege Imre professzor, a Széchenyi István Egyetem rektora  
• dr. Ginsztler János egyetemi tanár, a Magyar Mérnökakadémia elnöke 
• dr. Inzelt Péter kandidátus, az MTA SZTAKI igazgatója  
• Nyiri Lajos, a Zinnia Group ügyvezet� igazgatója. 
Az FB elnöke dr. Fayl Ivor oklevekles közkazda, bejegyzett könyvvizsgáló, az FB tagjai dr. 
Gyöngyösy Zoltán egyetemi docens és dr. Imre József c. egyetemi docens. 
A F�városi Bíróság a 12. Pk. 65116/18 számú 2002. november hó 20-án kelt Végzésével 
elrendelte a változás bejegyzését. 

Az innovációért felel�s intézmények vezet�i (FVM, GKM, IHM, KVM, MeH, NeKÖM, OM, 
OMFB, MTA, MSzH, MTESZ, MgyOSz, MKIK, MMK, VOSZ, MISz) 2002 augusztusában 
aláírt Nyilatkozatukban egyetértettek a magyar innováció nemzetközi hírét és hitelét 
meg�rizni és öregbíteni, a tehetség és alkotóképesség kibontakoztatását el�segíteni, szellemi 
nagyjaink munkásságának eredményeit elismertetni és példaként állítani hivatott szándékkal, 
továbbá fontosnak ítélték és erkölcsileg, szakmailag és anyagilag egyaránt támogatásra 
méltónak találták a hazai- és nemzetközi Gábor Dénes-díj fenntartására, szellemiségének 
er�sítésére és a létalapjának megteremtésére irányuló er�feszítéseinket.  

A Gábor Dénes díjazottakkal való kapcsolattartást, forrásaink esetleges növelését célozta az 
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 fotókkal.  
Ugyancsak folyamatosan postáztuk a névreszóló születésnapi üdvözl� kártyákat. 

Szponzoraink egy dekoratív alapítványi dossziéban kapják kézhez fényképes beszámolónkat, 
melyet a személyes találkozók keretében nyújtunk át részükre.  

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.  
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1/a melléklet 
EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG 

2003 
A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint 

 
                                                                                                                                   Adatok ezer forintban 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése El�z� év Módosítás Tárgyév 

1 A. Befektetett eszközök (2 - 4 sorok) 468  578 

2    I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0  0 

3   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 468  578 

4  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0  0 

5 B. Forgóeszközök  (6 - 9 sorok) 21.428  21.713 

6    I. KÉSZLETEK 0  0 

7   II. KÖVETELÉSEK 1.000  3.300 

8  III. ÉRTÉKPAPÍROK 16.994  12.218 

9  IV. PÉNZESZKÖZÖK 3.434  6.195 

     

10 Eszközök (aktívák) ÖSSZESEN (1+5) 21.896  22.291 

     

11 C. Saját t�ke (12 – 16 sorok) 20.662  19.654 

12    I. INDULÓ T�KE 9.760  9.760 

13   II. T�KEVÁLTOZÁS 10.902  10.902 

14  III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0  0 

15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGB�L   -1.008 

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) 1.234  2.637 

20    I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0  0 

21   II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1.234  2.637 

     

22 Források (passzívák) ÖSSZESEN (11+17+18+19) 21.896 0 22.291 
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1/b melléklet 
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYLEVEZETÉS 

A 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3 sz. melléklete szerint 
 
A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 17.040.406 

I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 17.040.406 

1 Közhasznú célú m�ködésre kapott támogatás  

 a./ alapítótól 0 

 b./ központi költségvetésb�l 0 

 c./ helyi önkormányzattól 0 

 d./ egyéb (SZJA 1 %)     107.276 

2 Pályázati úton elnyert támogatás (minisztériumok, IMFA)  7.571.000 

3 Közhasznú tevékenységb�l származó bevétel (számlázott tételek)  4.183.000 

4 Tagdíjból származó bevétel  

5 Egyéb bevétel (támogatások, juttatások, kamat, barter)  5.179.130 

II. Pénzbevételt nem jelent� bevételek  

B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 

1 Pénzügyileg rendezett bevételek  

2 Pénzbevételt nem jelent� bevételek  

C TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (AI + B1) 17.040.406 

D PÉNZBEVÉTELT NEM JELENT� BEVÉTELEK (AII + B2) 0 

E KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 18.048.239 

1 Ráfordításként érvényesíthet� kiadások 17.336.502 

2 Ráfordítást jelent� eszközváltozások      109.987 

3 Ráfordítást jelent� elszámolások (röv. lej. köt.)      601.750 

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) -1.007.833 

1 Tárgyévi pénzügyi eredmény (AI-E1-E4)     -296.096 

2 Nem pénzben realizált eredmény (AII-E2-E3)     -711.737 
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H 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) -1.007.833 

J ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  

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

 
 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
 
A Pénzügyileg rendezett személyi jelleg� ráfordítások 10.357.921 

1 Bérköltség 3.805.000 

    ebb�l: megbízási díjak 3.105.000 

               tiszteletdíjak    700.000 

2 Személyi jelleg� egyéb kifizetések 5.717.575 

3 Bérjárulékok (szem. jell. ráfordítások járulékai)    835.346 

B Pénzügyileg rendezett anyagjelleg� ráfordítások 6.326.010 

C Értékcsökkenési leírás 0 

D Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások 667.558 

E A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 95.000 

    ebb�l továbbutalt, ill. átadott támogatások 0 

 Összesen (A+B+C+D+E) 17.446.489 
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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. 

FVM 12.16    500.000 Gábor Dénes-díj, 
hirdetés, bélyeg     500.000  12.31 

GKM 2004. 
02.05 3.000.000 

Gábor Dénes-díj és 
járulékok, meghívók, 
ünnepség, GDD az 
innov. élv. könyv 

 3.000.000  12.31 

IHM 12.31    950.000 Gábor Dénes-díj és 
járulékok     950.000  12.31 

KVM 08.22    500.000 Gábor Dénes-díj és 
járulékok     500.000  12.31 

MEH 12.22 1.500.000 Nemzetközi Gábor 
Dénes-díj  1.500.000  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 

 
10.778.314 

 
10.902.083 

 
1 

 
123.769 

 

Éves eredmény 
alaptevékenységb�l (+) 

 
123.769 

 
-1.007.833 

 
 

 
-884.064 

 

 

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 
(8*500 eFt + 670 eFt) 

 
2.000.000 

 
4.670.000 

 
233 

 
2.670.000 

 
2003 évben mint 

kiemelten 
Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott 
adómentes pénzbeli juttatás 
(687.575 + 200.000) 

 
150.000 

 
887.575 

 
591 

 
737.575 

közhasznú szervezet 

 

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

Ft 
Tárgyévi összeg 

Ft % Ft 
Tiszteletdíj 648.000 700.000 8 52.000 

Költségtérítés 311.150 340.476 9 29.326 

Értékpapír 0 0  0 

Természetbeni juttatás 0 0  0 

Egyéb juttatások 1.450.000 1.552.500 7 102.500 

ÖSSZESEN 2.409.150 2.592.976 7,6 183.826 
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3. sz. melléklet 
Kimutatás 

a közhasznú bevételekr�l 
Bevétel Eltérés  

Sor-
szám 

 
Támogató, közhasznú 

szolg. igénybe vev� 
 

El�z� évi Tárgyévi % Ft 

1 Központi Költségvetési 
szerv (minisztériumok) 

 
1.000.000 

 
6.450.000 

 
645 

 
5.450.000 

1/a Országos hatáskör� 
költségvetési szerv  

 
2.000.000 

 
2.100.000 

 
105 

 
100.000 

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 

  

7  
Magánszemély 

 
0 

 
0 

  

8  
Egyéni vállalkozó 

 
0 

 
0 

 
 

 

9 Jogi személyiség� 
gazdasági társaság 

 
4.161.990 

 
5.633.000 

 
135 

 
1.471.010 

10 Jogi személyiség nélküli 
szervezet 

 
0 

 
25.000 

  
25.000 

11 Közhasznú szervezet 
(IMFA) 

 
640.000 

 
1.121.000 

 
175 

 
481.000 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 

13 APEH (1 %-os közcélú 
adomány) 

 
168.112 

 
107.276 

 
64 

 
-60.836 

 Összes cél szerinti 7.970.102 15.436.276 194 7.466.174 
 


