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A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a 
kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt 
célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 
32. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra 
legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon, és napjainkig 248-an részesültek ezen elismerésben. 
 
A Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden 
területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, stb.), azaz csak a tudatosan 
alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra. 
 
A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka és a technológiai fejlesztés együttesén alapuló 
innovációban megszületett kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes - díj megalapítójának szándéka a meghatározó 
személyes alkotó hozzájárulás és eredmény előtti főhajtás mellett a magas szervezettségű innovációs folyamatok, a kreatív 
erőfeszítésekkel létrehozott új anyagi, gépi és emberi kooperációk és vívmányok iránti társadalmi érdeklődés, figyelem és 
elismerés serkentése volt. Mai világunk fennmaradása és fejlődése döntően az érzékeny és értéktudatos környezet, a közösségi 
reflexeink ösztönző hatásától függ. A Díjak Gábor Dénes hasonló szellemiségét mutatták fel, vitték sikerre az elmúlt három 
évtizedben. Az egyes természettudományokra épülő ágazatok (energetika, IT és távközlés, gépipar, 
mezőgazdaság/biotechnológia, orvosi technológia/műszergyártás, vegyészet/gyógyszeripar), illetve kapcsolódó képzési kereteik 
pedig rendre képviselve vannak ebben a mezőnyben. 
 
A 2020-as és 21-es év különleges Alapítványunk számára. Idén júniusban ünnepeltük Gábor Dénes születésének 120. 
évfordulóját, majd a jövő év decemberében lesz 50 éve, hogy átvette a fizikai Nobel-díjat. Emlékezünk a tudósra, a mérnökre, a 
feltalálóra, fejet hajtunk életműve előtt. Emlékezünk Gábor Dénes máig ható, sőt még a jelen generáció jövőjének is szóló 
üzeneteire. Születésnapját köszöntve, egyben emlékezünk a humanista gondolkodóra, a Római Klub egyik megalapítójára. A 
NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma úgy határozott, hogy ezt a másfél esztendős időszakot a 
tartalmas és újszerű emlékezéseknek szentelve GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 címen indít jubileumi eseménysort. 
Sajnálatos módon a kialakult pandémiás helyzet nem tette lehetővé, hogy a terveink egy részét megvalósítsuk. Reménykedtünk, 
hogy az év végére már csillapodik a járvány és hagyományos módon együtt ünnepelhetünk az Ország Házában. De ez nem így 
alakult. A Gábor Dénes-díj történetében első alkalommal nem került megrendezésre az ünnepélyes díjátadó decemberben, habár 
a díjak odaítélése megtörtént, a díjazottak személyét nyilvánosságra hoztuk. Nem lemondva elismertjeink ünnepélyes 
bemutatásáról házigazdánkkal közösen úgy tervezzük, hogy jövő év első felében ismét összegyűlünk a Parlament falai között, 
amennyiben a járvány ezt lehetővé teszi. 
A programokról honlapunkon tájékozódhatnak: http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-emlekevek-2020-21/ 
 
A tudományos, kutatási, kulturális, oktatási célokat szolgáló tevékenységünket az innovációért elkötelezett szervezetek 
erkölcsileg, szakmailag és anyagilag egyaránt támogatásra méltónak találták, és 2010-ben egy közös Nyilatkozatban rögzítették.  
A 2019 évi Gábor Dénes díjátadón ünnepélyes keretek között Dr. Kövér László, elnök úr ezen Nyilatkozat aktualizált példányának 
aláírásával elsőként erősítette meg szándékát, hogy Alapítványunk célkitűzéseit továbbra is támogatásra méltónak találja. Ezzel 
elindította az új Nyilatkozat aláírási folyamatát, mely 2020 végére lezárult és örömünkre szolgál, hogy a felkért  
szervezetek/intézmények ügyünk mellé álltak és aláírásukkal Alapítványunk célkitűzéseit támogatásra méltónak találta.  
 
A Gábor Dénes nevével fémjelzett díjak 
 
Az 1989-ben alapított Gábor Dénes-díj alapvető célja a névadó életpályájával szimbolizált innovatív magatartás 
elismerése. A Díjra a nyilvánosan meghirdetett felhívás alapján terjeszthették fel a méltónak ítélt alkotókat az 
innovációban szakmai kompetenciával rendelkező szakemberek.  
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A több mint 800 potenciálisan érdekelt szervezet vagy szakember közvetlen megkeresése útján (nyomtatott felhívás postai 
terjesztése), valamint a hagyományos és az elektronikus média segítségével népszerűsített Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívás 
alapján lehetett előterjesztést tenni olyan alkotókra, akik  
 kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, 
 jelentős, a gyakorlatban az elmúlt öt évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak 

létre, 
 megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek 

megőrzéséhez, 
 személyes alkotó közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.  

A Kuratórium az elmúlt öt évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként 
Gábor Dénes-díjat adományozott a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal, 
vagy határainkon túl élő, magyar alkotóknak. 

A díjjal egy 125 mm átmérőjű, a kitüntetett nevét, a kitüntetés évszámát, a tudós hologram képét tartalmazó 
bronz plakett járt, amelyet díszoklevél és nettó 500.000-1.000.000 Ft összegű pénzdíj egészített ki.  
A határainkon túl élő magyar alkotók elismerésére javaslatot tehettek a külhoni (Kárpát-medence és szórvány 
magyarság a világban) szakmai, valamint civil szervezetek is. 

Az életmű díjjal Domokos Gábor és Várkonyi Péter feltalálók porcelánba öntött, és a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. által gyártott dísztárgya, a Gömböc is jár. 

„In Memoriam Gábor Dénes” elismerésben részesült három díjazottunk, aki Kampfl József 
szobrász-művész Gábor Dénest mintázó bronz büsztjét vehette át. 

 

A döntést a NOVOFER Alapítvány kuratóriuma hozta, melynek elnöke Dr. Bendzsel Miklós, gépészmérnök, mérnök-közgazdász, 
címzetes egyetemi tanár, és tagjai 
Dr. Blaskó Gábor vegyészmérnök, a Servier Kutatóintézet tudományos tanácsadója, akadémikus; 
Fülöp Zsolt fizikus, Ph.D, az MTA doktora. Az MTA Atommagkutató Intézet volt igazgatója, jelenleg tudományos tanácsadója, a 
nukleáris asztrofizika szakértője;  
Karsai Béla MBA Master Economist, a Karsai Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója;  
Lepsényi István Gépészmérnök, gazdasági mérnök. Korábban az IKARUS Karosszéria- és Járműgyár igazgatója, az Autókonszern 
Rt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Suzuki Rt vezérigazgatója, a Knorr-Bremse Fékrendszerek ügyvezető igazgatója, majd a 
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt.; 
Dr. Pap László, villamosmérnök, a BME tanszékvezető egyetemi tanára, akadémikus.  
 
 

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes ÉLETMŰ díjban részesült egy határon túli alkotó: 
 
 

Dr. Csicsery Zsigmond vegyészmérnök, nyugdíjas tanácsadó, 

a több mint fél évszázados kiemelkedő olajipari és szaktanácsadói, különösen az alakszelektív katalízist és a 
dehidrociklodimerizációt megvalósító munkásságáért az USÁ-ban, valamint a zeolitkémia és a 
petroleumtechnológia terén az UNIDO vezető tanácsadójaként elért nemzetközi szakmai sikerekért. 
 
 

 
 
 

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült hat hazai alkotó: 
 

Dr. Fekete Andrea kutató gyermekorvos, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem docense, a SIGMA DRUGS 
startup alapító vezetője, 

a diabétesz okozta sokszervi szövődmények leírásáért és új terápiás lehetőségek felfedezéséért, a 
szövethegesedések kezelésében új célmolekulák és biológiai védő mechanizmusok azonosításában vitt vezető 
szerepéért, amelynek egyik eredménye a COVID elleni terápiában az aktív betegbevonás klinikai II fázisa. 
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Dr. Hebling János fizikus, a Pécsi Tudományegyetem, TTK Fizikai Tanszék professzora,  

a kiemelkedően széleskörű szakmai publikációs és oktatói- és kutatói tevékenységéért, a döntött impulzusfronton 
alapuló THz-es impulzus előállítás technikájának kidolgozásáért, az így előállított impulzusok alkalmazásával 
működő proton-utángyorsító megalkotásáért, a kombinált hadronkezelés módszerének kialakításáért, amellyel 
a rákos szövetek protonnyalábbal történő elpusztításának alapjait rakta le. 
 

 

Dr. Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja, ImmunoGenes Kft. és ImmunoGenes-ABS Zrt. ügyvezetője, 

az ellenanyagfejlesztés hatékonyabb módszerének feltalálásáért és bevezetésért, az ELTE 
gyógyszerbiotechnológiai mesterszakának  létrehozásáért és a Biotechnológiai FIEK eredményes vezetésért, a 
COVID-19 megelőzésére és kezelésére szolgáló fúziós fehérje kifejlesztéséért. 
 

 
 

Keserű György Miklós vegyészmérnök, akadémikus, Természettudományi Kutatóközpont kutatócsoport-
vezetője, 

a hazai számítógépes gyógyszertervezési folyamatok bevezetésében végzett úttörő tevékenységéért, számos – 
ma már világsikerként jegyzett – vegyület felfedezéséért, eredményes feltalálói munkásságáért, az antivirális 
Favipiravir hatóanyag honi laboratóriumi vizsgálatáért, majd a félüzemi gyártás gyorsított engedélyezési 
eljárásának megszervezéséért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a pandémia kezelésének 
eredményesebbé tételéhez. 

 
 

Dr. Kruppa József növénynemesítő agrármérnök, a Debreceni Egyetem c. egyetemi tanára, a Kruppa-Mag 
Kutató, Vetőmagtermesztő és Ker. Kft. ügyvezetője és tulajdonosa,  

a kimagasló hozamú és beltartalmú, országosan termesztett burgonya-, lucerna-, rozs- és tritikálé-fajtáinak 
megalkotásáéért, a hazai nemesítés oktatási és vállalkozási viszonyainak eredményes megújításáért, a 
vetőmagkultúra önzetlen támogatásáért. 
 

 
Dr. Németh Géza villamosmérnök, híradástechnikai szakmérnök, a BME Távközlési és Médiainformatikai 
Tanszék habilitált egyetemi docense, a Beszédkommunikáció és Intelligens Interakciók Laborcsoport vezetője,  

a hazai egyetemi beszédkutatási kultúra megteremtéséért, magas színvonalú oktatói- és kutatói 
tevékenységéért, a mesterséges intelligencia hasznosításának egyik alapját adó ember-gép interfész 
fejlesztésében végzett eredményes munkásságáért, az idősgondozás-, a látássérült emberek- és az afáziás 
személyek biztonságát szolgáló számos megoldás kidolgozásért és hasznosításáért. 
 

 
 

A Kuratórium döntése alapján In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült 

Az elismerő oklevelet a Kuratórium adományozza az alapítványi célok szakmai, erkölcsi támogatásáért, Gábor Dénes emlékének 
megőrzését segítő önzetlen közreműködéséért. 
 

Ács Tünde Fatima okleveles kulturális antropológus, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkára,  
 
Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásában betöltött szerepéért, a Gábor Dénes-díjasok Klubjának titkáraként 
végzett közel másfél évtizedes odaadó szervező tevékenységéért, ennek kapcsán a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetség által létrehozott Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program szervezésében 
betöltött szerepéért, valamint a Gábor Dénes-díjasok Klubja keretében a hátrányos helyzetű gyermekek tantermi 
integrációját segítő országos módszer, a Komplex Instrukciós Program (KIP) hazai elterjesztésében végzett 
kulcsszerepéért. 
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GÁBOR DÉNES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY 
 
"A Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány támogatásával 22. alkalommal rendezte meg a Szegedi SzC Gábor Dénes 
Szakgimnáziuma a 2018/2019-es tanévben a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyt, a magyarországi és a határon túli 
általános és középiskolai tanulók számára. 
Versenyzőink több fordulón keresztül valósítanak meg egy projektmunkát. Fontosnak tartjuk, hogy a téma aktuális legyen, a 
megvalósításhoz szükség legyen a diákok kreativitására, önálló elmélyült munkájára. A 2019/2020. évi verseny a 
környezettudatosságról, a fenntartható fejlődésről, a klímaváltozásról és ehhez kapcsolódó egyéb témákról szólt.  
Arra kértük a versenyző csapatokat, hogy mutassák meg nekünk, hogyan és mi mindent tehet egy diák ill. egy iskola a 
környezetéért. Az első fordulóban egy 3 dimenziós kabalafigurát kellett tervezniük, mellyel a környezettudatos gondolkodást 
népszerűsítenék. A második fordulóban egy prezentációt készítettek a versenyzők, melyben bemutatták, hogy hogyan lehet egy 
iskola környezettudatos. A 3. fordulóban környezettudatosságra sarkalló játék(program)ot alkottak a csapatok, míg a 4. forduló 
feladata egy blog megírása volt. 
A feladatok megoldásának értékelését minden fordulóban 3-3 informatikatanár végezte megadott szempontrendszer alapján. 
Az általuk adott pontszámok összege lett a csapat pontszáma az aktuális fordulóban. Korcsoportonként díjaztuk az első három 
helyezett mellett a fordulógyőzteseket is. A díjakat a NOVOFER Alapítvány, az ITSH és az EPAM Systems Kft ajánlotta fel. 
 

   
 
 

GÁBOR DÉNES DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZAT 
 
A Miskolci Egyetem és a NOVOFER Alapítvány 2001 óta, a műszaki informatikai témakörben, illetve az ehhez kapcsolódó 
határterületeken, a végzős hallgatók részére minden évben meghirdeti a Gábor Dénes Diplomamunka pályázatot. A sikerrel 
szereplő fiatalok az egyetemi diplomakiosztó ünnepségen vehették át az elismerő oklevelet és a díjat. A díjakat a NOVOFER 
Alapítvány képviseletében Jamrik Péter adta át. 
Az ösztöndíjat az Alapítvány képviseletében Ábrahám László, a SENSIRION Hungary Kft. ügyvezetője adta át. 
 

 

TÓTH ALEX  
1.helyezett január   
 
„Szabályszám csökkentés a fuzzy 
szabály interpoláció alapú 
megerősítéses tanulási 
módszerben.”  

LIPTÁK KRISZTIÁN 
1. helyezett június  
 
„Áramlástani szimulációs szoftver 
párhuzamosítása Open CL 
használatával” 

 
 
 

GÁBOR DÉNES KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM  
„ŰR-TECHNOLÓGIA-FÖLD”– 2020 

 
Gábor Dénes mintegy fél évszázada, a Római Klub alapítóinak sorában mind nagyobb szenvedéllyel vizsgálta a technológia és az 
innovációk társadalmi környezetét és hatásait. Eredményeit önálló könyvekben is közreadta: a Tudományos, műszaki és 
társadalmi innovációk, illetve Az érett társadalom lebilincselő gondolatmenetei alapján éppen a mai horizontunkról fogalmaz 
meg sok - helytállónak bizonyult - előrejelzést. Nem véletlen, hogy műszaki téziseinek katalógusát az Anyag és az Energia 
világának vízióival kezdi, s a technika autonóm fejlődésének önálló fejezetet szentelt. Kiemelkedő mérnök-fizikusi talentuma 
széles műveltséggel és felelős társadalmi gondolkodással párosult. 
 
A Római Klub tevékenysége az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy hatást gyakorolt a tudományos életre és a gazdaságpolitikai 
vélekedésekre, és megteremtette a globális dimenziókban való gondolkodás tudományos alapjait. Jelentéseik hasznos 
kalauzként szolgáltak úgy a tervezés, mint a veszélyek és esélyek racionális és humánus kezelése terén. 
 
Idei középiskolai ösztöndíj pályázati kiírásunk az űrtechnológiai kutatási eredmények földi hasznosításának, valamint a 
bolygónkon kívüli, a föld légkörén túli világhoz kapcsolódó, már létező-, vagy még a fantázia kategóriájába sorolható jövőképekre 
irányult - a mérnöki teljesítményeknek és innovációknak a kutatási-, a fejlesztési- és hasznosítási lehetőségek tükrében. 
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Leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásokat és ajánlásokat vártunk a diákoktól, hiszen Gábor Dénes elhíresült mondása 
szerint: „A jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni” 
 

 
Középen Dr.Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumi elnöke, tőle balra Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási 

Akkreditációs Bizottság elnöke, tőle balra Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, tőle balra Dr. 
Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke. Körülöttük a díjazott diákok, az őket felkészítő tanárok és a 

családtagok. 
 
Idei pályázatunkat a Magyar Asztronautikai Társaság közreműködésével hirdettük meg. Örömünkre szolgált, hogy a BME 
Tehetségsegítő Tanács, a BME Simonyi Károly Szakkollégium, az ELTE Fizikai Intézet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács és a Rákóczi Szövetség is segítette a pályázat népszerűsítését. Továbbá céljaink mellé állt több, az 
űrkutatásban elismert szakember, akik a pályázatok elbírálásában is segítettek: Dr.Both Előd, Dr.Frey Sándor, Dr.Hirn Attila, 
Dr.Kazi Károly, Dr.Opitz Andrea, Dr.Sik András, Szegő Károly, Prof. Emeritus, Tandi Zsuzsanna. 
 
A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat: 
1. Az űrtechnológiai eredmények földi hasznosítása 
2. Emberek helyett robotok az űrrepülésben 
3. A műholdas földmegfigyelés kora 
4. Újra magyar személyzet az űrben 

 
A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 13 elbíráló. 
Az elbírálásra az űrkutatással, űrtechnológiákkal foglalkozó szakemberek és a kuratórium tagjai vállalkoztak. A pályázók és az 
elbírálók közötti összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az elbírálók által adott 
pontok átlaga határozta meg.  
 
Legsikeresebbnek a „Az űrtechnológiai eredmények földi hasznosítása” témakör bizonyult, itt 5 ösztöndíjra érdemes dolgozat 
született. A kuratórium a 2020-as évben egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda: 
1 nyertes pályázó 250.000,-Ft ösztöndíj, 2 nyertes pályázó 150.000,-Ft ösztöndíj, 4 nyertes pályázó 100.000,-Ft ösztöndíj és 5 
nyertes pályázó 50.000,-Ft ösztöndíj.  
 
A középiskolai ösztöndíjat és az OTDT Tehetségútlevelét és a Rákóczi Szövetség különdíját a kialakult pandémiás veszélyhelyzet 
miatt a szokásostól eltérően nem Gábor Dénes születésének évfordulóján június 05-én, hanem egy későbbi időpontban 2020. 
szeptember 18-án adtuk át a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.  
 
Ünnepségünk díszvendégei: 
Dr. Hudecz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke 
Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke 
Dr. Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke 
Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke 
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A rendezvényt Dr. Bendzsel Miklós a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg, akit Dr. Hudecz Ferenc alelnök 
köszöntője követett, majd Dr. Csépe Valéria akadémikus szólt a diákokhoz. Szendrő Péter professzor a “Tehetségútlevelet” 
mutatta be a diákoknak, majd Martényi Árpád alelnök úr a Rákóczi Szövetség által felajánlott táborozásról szólt néhány szót. 
Három nyertes diák, Fiák Ádám, Borbély Zalán Zoltán és Varga Bence tarthatott előadást pályázatáról az MTA falai között. Az 
ünnepséget állófogadással zártuk a MTA Krúdy termében. 
 
250 e Ft-os ösztöndíjban részesült: 
Fiák Ádám, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Simon Gyula. 
Pályázatának címe: Robotok és mesterséges intelligencia alkalmazása az űrkutatásban 
 
150 e Ft-os ösztöndíjban részesült: 
Borbély Zalán Zoltán, a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Türk Zsuzsanna. 
Keresztes Réka, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szabó Csilla. 
 
100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek: 
Varga Bence, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett. 
Szontagh Bence, a budapesti Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Horváth Gabriella. 
Vámos Zsigmond Tamás, Váci Madách Imre Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kardos Tibor. 
Keresztes Sámuel, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia. 

 

Balról jobbra: Dr. Hudecz Ferenc, Fiák 
Ádám, Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Szendrő 

Péter 

Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, 
Borbély Zalán Zoltán,  Dr. Hudecz 

Ferenc 

Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, 
Varga Bence, Szontagh Bence, Vámos 

Zsigmond Tamás, Dr. Csépe Valéra 
 

50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek: 
Losonczi Márta, a Győri SzC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella. 
Munkácsi János, a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosip. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Bagány Máté. 
Fejes Dániel Róbert, a Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Inform. Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Janó Éva. 
Szilvágyi Dániel Zoltán, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett. 
Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazd. és Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra. 
 
A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is. 

 
Gábor Dénes: Érett Társadalom című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak: 
Paskuj Benjámin, a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola tanulója, felkészítő tanára Csiszár Imre. 
Szabó Ádám, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőg. És Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra. 
Berki Balázs, a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Rácz Rita. 
Szittyai Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi Andrea. 
Bokor Levente, a ELTE Bolyai János Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Finta Zsanett. 
Matolcsi László Levente, a Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója, felkészítő tanára Baráth 
Károly Artúr. 
Verebélyi Dóra, a Győri SzC Krúdy Gyula Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Vörösné Stark Melinda. 
Szabadi Kata, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Ált. Isk., Óvoda és Kollégium tanulója, felkészítő tanára Fábián Mariann. 
 
Köszöntöttük a tanárokat, akik az idei pályázatunkon segíthették eredményes szerepléshez a tanulókat: 
Simon Gyula, Debreceni Fazekas Mihály Gimn, Türk Zsuzsanna, Fazekas Mihály Gimnázium, Szabó Csilla, Kisvárdai Bessenyei 
Gy.Gimn.és Kollégium, Finta Zsanett, ELTE Bolyai János Gyak.Ált.Isk. és Gimnázium, Horváth Gabriella, Deák Téri Evangélikus 
Gimnázium, Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemisza Péter Gimnázium, Kardos Tibor, Váci Madách Imre Gimnázium, Kurcsics 
Rafaella, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium, Janó Éva, Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai 
Szakgimnázium, Bálint Nóra, Beszédes József Mezőg. És Műszaki Iskolaközpont, Bagány Máté, Miskolci SZC Bláthy Ottó 
Villamosip.Szakgimnázium, Rácz Rita, Debreceni Ady Endre Gimnázium, Ladányi Andrea, Dugonics András Piarista Gimnázium, 
Vörösné Stark Melinda, GYŐRI SZC Baksa Kálmán Két tanítási nyelvű Gimnázium, Fábián Marann, Szlovák Gimnázium, Általános 
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Iskola, Óvoda és Kollégium, Csiszár Imre, SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Iskola, Baráth Károly Artúr, Dunaújvárosi SZC Dunaferr 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 

Balról jobbra: Dr. Bendzsel Miklós, Fejes 
Dániel Róbert, Losonczi Márta, Szilvágyi 

Dániel Zoltán, Dr. Szendrő Péter 
 

Balról jobbra: Dr. Csépe Valéria, Dr. 
Bendzsel Miklós, Szittyai Anna, Bokor 
Levente, Verebélyi Dóra, Szabadi Kata 

 

Balról jobbra: Dr. Hudecz Ferenc, Finta 
Zsanett, Türk Zsuzsanna, Rácz Rita, 

Horváth Gabriella, Kurcsics Rafaella, Dr. 
Bendzsel Miklós 

 
Különdíjakat ajánlott fel a Rákóczi Szövetség és az Országos Tudományos Diákköri Tanács. 
 

 
Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség 

alelnöke 

 
Szendrő Péter professzor az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács elnöke 

 
 

GÁBOR DÉNES-DÍJASOK KLUBJA 
 

A Gábor Dénes-díjjal kitüntetett szakemberek 1997-ben klubot alapítottak azzal a céllal, hogy elősegítsék a magyar műszaki 
értelmiség kiemelkedő tagjainak közösségi életét, hogy válaszokat fogalmazzanak meg a hazai és a világ műszaki, társadalmi 
kihívásaira. A klub igyekszik a gazdasági, műszaki, társadalmi jelentőségű ügyekben szakértői vélemények, állásfoglalások 
kialakítására, ezek nyilvánosságra hozatalára. A klub számára jelentős erkölcsi-elvi kérdést képvisel, hogy tevékenységük 
kiterjedjen a magyar társadalom gyenge pontjainak erősítésére is. E célkitűzések részeként a kiemelt figyelmet fordít az 
innovációra, az oktatásra, tapasztalataival és anyagi eszközeivel segíti a fiatalokat, a jövő nemzedékét. A vezetőség fokozott 
feladatának tekinti a tudós emlékének ápolását, a hagyatékának gondozását, segíti a Gábor Dénes-díj fennmaradását, 
szellemiségének továbbadását.  

 
 
A klub elnöke Darvas Ferenc vegyészmérnök, az elnökhelyettes Ilinyi János 
gépészmérnök. Az Intéző Bizottság tagjai: Dömölki Bálint informatikus, Friedler Ferenc 
matematikus, Garay Tóth János gépészmérnök, Haidegger Tamás villamosmérnök, 
Sarkadi Balázs orvos-biológus és Zárda Sarolta közgazdász. A klubtitkár Ács Tünde Fatima 
kulturális antropológus. 
 
 Darvas Ferenc a Gábor Dénes-díjasok Klubjának elnöke 

 
Az év első rendezvénye 2020. január 16-án, az Európai Űrügynökség magyarországi Üzleti Inkubátorháza (ESA BIC Hungary) és az 
InnoStudio közös szervezésében került megrendezésre. A konferencia délelőtti rendezvényen az űrkutatásért felelős miniszteri 
biztos, Ferencz Orsolya beszélt arról, hogy a kormány megduplázta az űrkutatási terület támogatását. Az ESA BIC Hungary 
vezetője, Tandi Zsuzsanna elmondta, hogy az űrkutatás pozitívan hat az innovációra, s a fejlesztések idővel leszivárognak a 
hétköznapi életbe is.  
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      Tandi Zsuzsanna, a BIC Hungary 
vezetője 

Dr. Lévai Péter József a Wigner Fizikai 
kutatóközpont főigazgatója 

Dr. Mezőhegyi Gergő, az InnoStudio 
Űrkémiai Divíziójának vezetője, Farkas 

Bertalan első magyar űrhajós, Ács 
Tünde Fatima Gábor Dénes-díjasok 

Klubjának titkára. 
 
Szabó István az NKFI tudományos és nemzetközi elnökhelyettese kiemelte, hogy az űrtechnológiák fejlesztését és földi 
hasznosítását kiemelten fontosnak tartja. Dr. Lévai Péter József a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója kifejtette, hogy az 
ESA NTTI és BIC Magyarországon sikeresen működik és támogatja a szervezet további működését. Dr. Darvas Ferenc klubelnök 
bemutatta az immáron több, mint 230 tagot számláló Gábor Dénes-díjasok Klubját. Az eseményen részt vett Farkas Bertalan, az 
első magyar űrhajós is, aki szerint utóda 3-6 hónapig kutathat majd a Nemzetközi Űrállomáson. A konferencia után a klub 
workshopja kezdődött, melyen előadott az ESA BIC Hungary vezetője, Tandi Zsuzsanna, Eged Bertalan a Spectrafold Kft 
ügyvezetője, Dr. Hirn Attila, az MTA EK Űrdozimetriai Csoportjának vezetője, Dr. Mezőhegyi Gergő, az InnoStudio Űrkémiai 
Divíziójának vezetője és Dr. Darvas Ferenc, a ThalesNano elnöke, Guy Samburski, a svájci-izraeli SpacePharma cég, kémiai-
gyógyszertechnológiai vezetője.  
A szeptemberi klubestet befolyásolta a pandémia, így a klub megtartotta az első nagysikerű online rendezvényét, „COVID-19: 
tulajdonságok, védekezési lehetőségek” címmel, melyen olyan Gábor Dénes-díjas szakemberek adtak elő, akik a vírus 
tulajdonságaival, fertőzőképességével, kimutathatóságával és az ellene való védekezés lehetőségeivel foglalkoznak. A 
nyitóelőadó Prof. Dr. Merkely Béla (SOTE, rektor) bemutatta a COVID-19 magyarországi járvány első/második hullámának 
epidemiológiai jellegzetességeit, a járványügyi védekezés lehetséges formáit. Prof. Dr. Lacza Zsombor (TE, rektorhelyettes) a 
plazmaterápia bevezetéséről szólt. Dr. Haidegger Tamás (ÓE-EKIK igazgató, HandInScan társalapító) bemutatta, hogy a COVID-
19 példa nélküli gyors elterjedéséért a személyi higiéné hiányos gyakorlata is felelős. Az utolsó előadó Dr. Szente Lajos (CycloLab, 
tud. tanácsadó, társalapító) elmondta, hogy jelenleg az egyik legígéretesebb koronavírus elleni szer a Gilead cég Remdesivir nevű 
hatóanyaga, melyhez a CycloLab szállítja a saját szabadalommal védett formulációs komponensét. (A Klubról és előadásairól 
bővebben: http://gabordenesklub.hu) 
 
 

GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 
 

GÁBOR DÉNES ÉLETÉT BEMUTATÓ RÖVIDFILMEK 
 
Az Emlékévek kapcsán elkészült két rövid film, mely bemutatja Gábor Dénes életét, munkásságát. A filmeket már láthattuk az 
M5 és a DunaTV műsorán. Célunk, hogy a fiatalabb nemzedék is megismerje Gábor Dénes munkásságát, neve hallattán eszükbe 
jusson, hogy neki köszönhető a holográfia feltalálása. Ezért elkészült 4 rövid, egy perces spot film Gábor Dénes munkásságának 
fontosabb állomásairól. A filmeket megtekinthetők honlapunkon: http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-emlekevek-2020-
21/ 
 
„LÁTOMÁSOK KORONAVÍRUS IDEJÉN – Elég érett a társadalmunk?” Gábor Dénes-díjasok gondolatai 

 
A programcsokor részeként tervbe vettük a Gábor Dénes-díjjal és az „In Memoriam Gábor Dénes” 
oklevéllel elismert szakemberek gondolatainak összegyűjtését és nyomtatott könyv formájában való 
kiadását. A Covid-19 néven elhíresült járványhelyzet kialakulása azonban már a kezdeti lépéseinket 
befolyásolta. Kiválóságaink gondolatait – immár harmadik alkalommal – szerettük volna a névadónk 
mérnöki-, feltalálói- és társadalomtudósi munkásságának tükrében megismerni és közre adni, azaz: az 
életművéhez igazítva kiadni.  
Arra kértük hát jeleseinket – Gábor Dénes-díjasainkat -, hogy e modern kori pandémiának a tükrében 
fogalmazzák meg a saját munkásságuk eseményterében érvényes és közzétételre szánt jövőépítő 
gondolataikat. Más megközelítésben: a célunk az volt, hogy válaszokat fogalmazzanak meg arra az égető 
kérdésre: mi kell ahhoz, hogy társadalmunk érettebb legyen. Bízunk abban, hogy a szerzők gondolatai a 

jelenlegi helyzet kialakulásával kapcsolatban, – az elmúlt hetekben, hónapokban szerzett és már leülepedett – tapasztalataikba, 
valamint a világ, valamint a szűkebb szakterületük, életterük inspirálta feladatokba, továbbá azok megoldásának lehetőségeire 
vonatkozó prognózisokba betekintést enged az olvasók számára. Amennyiben névadónknak „Az érett társadalom” című 
könyvében kifejtett – és ma is aktuális – megállapításaihoz kapcsolódnak ezek a gondolatok, akkor nagyban segítik emlékápoló 



 9.  

célunk elérését is. Azt vártuk, hogy az átélt veszélyhelyzetnek a fénytörésében fogalmazzák meg a vállalt példakép és a mai 
globális kihívás keltette rezgéseket „interferálva”, a saját munkásságuk eseményterében érvényes és megosztásra szánt 
jövőépítő gondolataikat – itt és most. Ez az éltető szellemidézés keltette „utórezgés” segíthet választ adni a kérdésre: elég érett-
e a társadalmunk, s mi kell ahhoz, hogy érettebb legyen. Nagyon bíztunk abban, hogy a Gábor Dénes-díjasok közösségének írni 
kész csoportja ezen a csatornán keresztül is tud segítséget nyújtani a világnak, de legalábbis nemzetünknek. Esszékötetünk online 
is olvasható honlapunkon: http://www.gabordenes.hu/esszekotet/ 
 
GÁBOR DÉNES EMLÉKFA ÜLTETÉS ÉS EMLÉKÜLÉS 
 
Emlékprogram sorozatunk egyik nyitó eseményének szánjuk a 2020.09.11-én 15 órai kezdettel megrendezésre kerülő 
ünnepélyes Gábor Dénes Emlékfa ültetést Balatonfüreden a Tagore sétányon, melyet Emlékülés, sajtótájékoztató és állófogadás 
követ a Zsidó Kiválóságok Házában. 
 
Diszvendégeink: Dr. Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának elnöke, Jamrik Péter, az alapító képviselője, Dr. 
Bóka István, Balatonfüred polgármestere, Dr. Padisák Judit, a Veszprémi Akadémiai Bizottság elnöke, prof. Pósfai Mihály 
akadémikus, Dr. Olti Ferenc, a Zsidó Kiválóságok Háza elnöke, Gabnai Sándor evangélikus lelkész, Horányi Gábor fizika tanár, a 
Lauder iskola főigazgatója. 
 

Dr. Bóka István, Dr. Olti Ferenc, Dr. 
Bendzsel Miklós 

Emléktábla Dr. Bóka István, Balatonfüred 
polgármestere 

 
 
Gábor Dénesre emlékezve egyben tisztelegni szeretnénk az eddigi Gábor Dénes-díjasok személye és teljesítménye előtt is, erőt, 
bátorítást adva a mostani fiatal korosztálynak a nagy tudós és a méltó elődök példájának követésére. 
 
A Kuratórium szilárd meggyőződése, hogy nincs versenyképes ország versenyképes gazdaság nélkül csakúgy, mint ahogy nincs 
versenyképes termék, fejlesztés nélkül és nincs versenyképes fejlesztés, színvonalas kutatás nélkül.  Minderre Gábor Dénes élete 
és munkássága fényes példa és bizonyíték.  
 
Gábor Dénes nem csak Nobel-díjas tudós volt, de mérnök és feltaláló is egyben. Mindemellett humanista gondolkodó, akit 
izgattak az emberiség nagy problémái és a társadalmi kérdések. Mai szóhasználattal élve, a „fenntartható fejlődés” elvének egyik 
megalapítóját tisztelhetjük benne. A műszaki-technológiai haladás és a társadalmi fejlődés kölcsönhatásairól három értékes 
könyvet is írt: Találjuk fel a jövőt! (1963); Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk (1970) és Az érett társadalom (1972). 
Tehát, a Nobel-díjas tudós és a zseniális feltaláló mellett, a jövőről felelősen gondolkodó humanista közíró előtt is fejet hajtunk 
a megemlékezéssel. 
 
Az Emlékévek programjairól, Gábor Dénes életéről, munkásságáról, Gábor Dénes díjjal elismert szakemberekről és Alapítványunk 
tevékenységéről honlapunkon találnak további információt: www.gabordenes.hu 
 

Gabnai Sándor evangélikus lelkész 
 

Dr. Padisák Judit, a Veszprémi Akadémiai 
Bizottság elnöke 

Dr. Olti Ferenc, a Zsidó Kiválóságok Háza elnöke 
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AZ ALAPÍTVÁNY ÉVES KIADVÁNYA 
 

A Gábor Dénes-díjjal kitüntetettek életútját, innovációs eredményeit és a középiskolai ösztöndíjjal 
kapcsolatos gondolatokat, valamint a Gábor Dénes-díjasok Klubjának tevékenységét is ismerteti a 
díjátadás napjára megjelent alapítványi kiadvány.  

 
Az alkotó megismerés szolgálatában álló elismerésekről Dr. Kövér László, Dr. Freund Tams, Dr. 
Oberfrank Ferenc, Dr. Birkner Zoltán, Gulyás Tibor, Jamrik Péter és Dr. Bendzsel Miklós fejtette ki 
gondolatait. 
Az alapítvány éves kiadványából 300 példányt biztosítunk a felsőoktatási, intézményi, városi és ODR 
könyvtárak részére. Kiadványunk online is olvasható honlapunkon:  
http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2020/ 

 

A KÖZHASZNÚ CÉLJAINKAT TÁMOGATÓ SZERVEZETEK  
 

PROGRAMJAINK TÁMOGATÓI: 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Foxconn,  
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,  

NOVOFER Zrt., 
OTP Bank Nyrt.,  

Magyar Tudományos Akadémia, 
WebEye Telematics Zrt.,  
ANK Autós Nagykoalició,  

Karsai Műanyagtechnikai Holding Zrt.,  
SERVIER Kutatóintézet Zrt., 

Digitális Jólét Nonprofit Kft.,  
Egis Gyógyszergyár Zrt.,  

UniCredit Bank Hungary Zrt.,  
Országos Tudományos Diákköri Tanács 

Rákóczi Szövetség 
Simonyi Szakkollégium 

EMIKA Elektromechanikai Zrt.,  
Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó  

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK: 
Autós Nagykoalíció, AmCham Hungary,  
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Központ, 
 BME Tehetségsegítő Tanács, BME Simonyi Károly Szakkollégium, 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat,  
Építéstudományi Egyesület,  
KELLO Könyvtárellátó Kft., Kutató Tanárok Országos Szövetsége, 
Magyar Gyógyszerészi Kamara, 
Magyar Innovációs Szövetség,  
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Magyar 
Minőség Társaság, 
Magyar Tudományos Akadémia, Magyarországi 
Gyógyszergyártók Orsz. Szövetsége,  
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége,  
Magyar Asztronautikai Társaság, 
MANÓ Hologram, Megyei Kereskedelmi és Iparkamarák,  
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,  
Oktatási Hivatal, , Optikai Akusztikai Film- és Szinháztechnikai 
Tudományos Egyesület, 
 

MÉDIA PARTNEREINK 
BME Schönherz Stúdió, Greenfo.hu, Heti Válasz, Hiradó.hu, Innotéka, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA),MTV1, MTV5, Novum, Multiverzum, MedicalOnline, MMSZ Lapkiadó Kft. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Az Alapítvány tevékenységét nyomon követheti a www.gabordenes.hu honlapon. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Bendzsel Miklós 
a kuratórium elnöke 


