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GÁBOR DÉNES-DÍJ 2021 
 
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 33. 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. Tavaly júniusban ünnepeltük Gábor Dénes születésének 120. évfordulóját, majd a 
2021 decemberében 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. Nobel-díjának évfordulóját ünnepelve, egyben a 
humanista gondolkodó, a Római Klub egyik megalapítója elött is fejet hajtunk. 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. Az Emlékévek eseménysorát az idei évben is beárnyékoló világjárvány keltette 
kötelező elővigyázatosság korlátozta ugyan, de vannak azonban olyan kezdeményezéseink, amelyeket ebben az időszakban is 
megvalósíthattunk. 
A programokról honlapunkon tájékozódhatnak: http://www.gabordenes.hu/gabor-denes-emlekevek-2020-21/ 
 
 
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.  
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.  

mailto:alapitvany@novofer.hu
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A Kuratórium az elmúlt öt évben folytatott, kiemelkedően eredményes innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományozott 
a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal rendelkező, 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 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;  
Dr. Prószéky Gábor Széchenyi-díjas programtervező matematikus és nyelvész, az MTA doktora, a Nyelvtudományi Kutatóközpont 
főigazgatója; 
Dr. Pap László, villamosmérnök, a műszaki tudományok doktora, az MTA rendes tagja, az MTA Felügyelőtestületének tagja. 
 
 
 

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Életmű Díjban részesült  
 

 

Dr. Petz Ernő gépészmérnök, a Paksi Atomerőmű Rt. nyugdíjas vezérigazgatója, 

az energetika, atomenergetika alkalmazásával összefüggő innovatív tevékenységéért, a nukleáris erőművi irányítástechnika és 
rendszertechnika gyakorlati alkalmazásai területén folytatott kutatásaiért, valamint a hazai energetika csaknem minden területét 
lefedő oktatási és közéleti tevékenységéért. 
 
 
 

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

 
 

Dr. Pardi Norbert, biológus, a Pennsylvaniai Egyetem adjunktusa, 

a Covid-19 vírus ellen vakcinaként felhasználható mRNS kidolgozásához kapcsolódó, a nukleozid módosított mRNS sejtekbe 

juttatására kidolgozott eljárásért, melynek lényege, hogy az mRNS molekulát speciális lipid nano-partikulumba csomagolja, 

mely ílymódon az immunsejtekbe jutva erős immunválaszt hoz létre. Munkája eredményeit öt szabadalmi bejelentésben és több 

mint negyven kiemelkedő jelentőségű tudományos publikációban jelentette meg. 

 

 

 

 

Dr. Dunai László, építőmérnök, a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára,  

az acélszerkezetek numerikus modell alapú tervezésének és az innovatív acél- és öszvérszerkezetek szerkezeti és technológiai 

fejlesztési tevékenységéért, a meglévő és történeti szerkezetekhez kapcsolódó szakmai tevékenységéért, az új Duna-hidak 

tervezésében és speciális épületek szerkezeteinek statikai méretezésében való meghatározó közreműködéséért. 
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Dr. Kiss Rita Mária, építőmérnök, a BME Gépészmérnöki Kar, Mechatronikai, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék 

tanszékvezető egyetemi tanára, 

az emberi mozgásvizsgálatok feltételeinek megteremtéséért, ezen belül az Augmented Reality markerek használatára alapozott 

eljárás kidolgozásáért, a gerinc alakjának mozgásvizsgálaton alapuló meghatározásáért, az optikai mozgásvizsgálati 

rendszerek hitelesítési módszerének kifejlesztéséért, az emberi egyensúlyozó-képesség tesztelésére és a humán szövetek 

mechanikai jellemzőinek mérésére kidolgozott módszereiért. 

 
 
 

Dr. Maurovich Horvat Pál, orvos, az Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika, igazgatója, 

a Harvard Egyetemen és a Semmelweis Egyetemen elért jelentős kutatási eredményeiért, a MR-alapú akut stroke diagnosztika 
területén bevezetett nemzetközi szinten is elismert számos újításáért, többek között a diagnosztikus eljárások pontosabbá tétele 
érdekében bevezetett kardiológiai és radiológiai innovatív módszerek bevezetéséért a képalkotás és a kockázatbecslés 
területén. 

 

 

 
Dr. Váncza József, villamosmérnök, az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti 

Intelligencia Kutató-laborítórium vezetője,  

a mesterséges intelligencia műszaki alkalmazásainak kifejlesztéséért, különös tekintettel fejlett robotikai alkalmazások, 

intelligens vezérlések és okos energetikai rendszerek kialakítására, az ember - robot együttműködés, továbbá a kooperatív és 

fenntartható termelés magas szinten kimunkált szempontjaira. 

 

 

 

Dr. Zsoldos Ibolya, matematikus-mérnök, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára,  

a komputer-tomográfia gépszerkezetek innovatív vizsgálatára való kiterjesztéséért, valamint a mérnöki tervezéshez való 

alkalmazáshoz szükséges módszertan kidolgozásáért és ipari hasznosításáért, különösen a random szerkezetek, grafén 

szerkezetek szimulációja és önszervező viselkedésének vizsgálata területén. 

 

 

 

 

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 közreműködésért. 

 

 

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,  
 
a Gábor Dénes nevével fémjelzett tudományágak iparjogvédelmi környezetének kiemelkedő színvonalú 
biztosításáért, valamint Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásában közel három évtizeden át tartó 
töretlen támogatói szerepéért. 
 
  
 

 

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban részesül 
 

 

Regős Krisztina építészmérnök hallgató, 

az „Egy kétcsúcs tétel normális cella-

felbontásokra” tárgyú dolgozatáért. 

Konzulensek: Domokos Gábor 
(Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék), 
G.Horváth Ákos (Geometria Tanszék)  

Schäffer Ádám vegyészmérnök 

hallgató, 

a „Hibrid kompozitok: mechanikai 

tulajdonságok és deformációs 

mechanizmusok” tárgyú dolgozatáért. 

Konzulens: Várdai Róbert (FKAT) 
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GÁBOR DÉNES DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG 2021 
 

A Gábor Dénes díjátadó ünnepség 2021 A kialakult pandémiás helyzet miatt idén is halasztásra kerül a decemberben Parlamentbe tervezett 
ünnepélyes díjátadás. Nem lemondva elismertjeink ünnepélyes bemutatásáról, házigazdánkkal közösen úgy tervezzük, hogy jövő év első 
felében ismét összegyűlünk a Parlament falai között. Minden további információról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon 
(www.gabordenes.hu) és facebook oldalunkon (Facebook-Gábor Dénes-díj). Az éves kiadványunkat megjelentetjük, melyet honlapunkon is 
olvashatnak.  
 

 
Dr. Bendzsel Miklós, Dr. Karikó Katalin, Dr. Pardi Norbert, Dr. Kövér László 

Ez az év azonban más szempontból is különleges.  
2021. december 17-én az Egyesült Államokban élő és alkotó - december közepén itthon tartózkodó - Dr. Pardi Norbert biológus zárt körben, de 
ünnepélyes keretek között mégis átvehette a Gábor Dénes-díjat Dr. Kövér László úrtól, az Országgyűlés elnökétől. Az esemény érdekessége 
még, hogy a Bolyai-díj átvételére hazaérkezett Dr. Karikó Katalin is részt vett a találkozón és köszöntötte a díjazottat. SAJTÓFOTÓK és 
SAJTÓANYAG ELÉRHETŐ 2021.12.17-én 1 

 
 

GÁBOR DÉNES SZÁMÍTÁSTECHNIKAI EMLÉKVERSENY 
 

 
A Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium a Gábor 
Dénes Középiskolai Alapítvány támogatásával a 2020/2021-es 
tanévben immár 24. alkalommal rendezte meg a Gábor Dénes 
Számítástechnikai Emlékversenyt magyarországi és határon túli 
általános és középiskolai tanulók számára. A feladatok megoldása 
csapatmunkát, kreativitást, önálló tanulást, kutatómunkát igényelt.  
Az ENSZ Közgyűlés 2019. decemberi döntése alapján 2021 a 
Gyümölcsök és Zöldségek Nemzetközi Éve lett. Az idei tanév 
projektfeladatát e témakörben három fordulóban kellett elkészíteni.  
Az első fordulóban olyan kifestőt terveztek a csapatok, mely a helyes 
táplálkozásra tanítja a gyerekeket.  
A harmadik forduló feladata egy mobilalkalmazás készítése volt. A 
zöldségek és gyümölcsök fogyasztását kellett népszerűsíteni a 
fiatalok körében. Találkoztunk tanító app-okkal, memóriakártyákkal, 
pontgyűjtő játékokkal stb. Egyedi megoldások, gyönyörű grafikák 
vagy éppen letisztult egyszerűség jellemezte munkákat. 

 
 

GÁBOR DÉNES OTDK ÖSZTÖNDÍJ 2021 
 

A kétévente odaítélhető Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri 
ösztöndíjat Nagy Gergely, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai 
Karának hallgatója nyerte, aki az Eötvös Lóránd Egyetem által szervezett 35. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi 
Szekciójában nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a 
műszaki tanulmányait inspiráló elismerést. Dolgozatának címe: Robusztus 
kvaternió Zernike momentumok és alkalmazásuk színes képek elemzésére és 
felismerésére. Témavezető tanára: Dr. Németh Zsolt.  
Az OTDK főzsűrije Nagy Gergely eredményeit kiemelkedő tudományos 
értékűnek találta és javasolta a Gábor Dénes OTDK Ösztöndíjra. A díjat Dr. 
Mezey Barna és Dr. Bendzsel Miklós adta át. 
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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. 
 

 

Gárdosi Edit 
 
Diplomamunka címe: Egy 
tokaji birtokfejlesztési 
lehetőségeinek vizsgálata 

 

Petrik Máté 
 
Diplomamunka címe: VVER 
típusú gőzfejlesztők szilárdsági 
és biztonságtechnikai 
összehasonlítása 

 
GÁBOR DÉNES KÖZÉPISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM  

„VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN”– 2021 
 

A COVID-19 az azóta a világ immár második évét is megterhelő súlyával arra késztette Alapítványunkat, hogy még 2020 közepén 
megjelentessük a Gábor Dénes-díjjal elismert tudósaink, mérnökeink erre vállalkozó körének töprengő gondolatait e kihívás leküzdésének 
esélyeiről. (Látomások koronavírus idején – Elég érett-e a társadalmunk? www. gabordenes.hu) A tanulságokat illetően fiatal pályázóink abban 
a különleges helyzetben voltak, hogy szerzőinkkel együtt a legutóbbi tanév-, hazánk- és saját környezetük jelene tükrében vizsgálhatták e 
mesterek látomásainak és következtetéseinek igazát, s tehették hozzá saját tapasztalataikat és javaslataikat, ezekkel is alakítva jövőnket. Ez 
az időszak lehetőséget adhatott az olyan kísérletezésre és alkotásra is, amelyet a szabad mozgás körülményei között - leginkább az idő és az 
inspiráció hiányában – nem tennénk meg. 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” 
A vállalkozó kedvű diákok az alábbi témakörökben fogalmazhatták meg víziójukat: 

1. Mire tanít és hogyan alakít bennünket a koronavírus – Járvány elleni küzdelem?, 
2. A digitális környezet térhódítása: alkalmazkodási feltételek és szükségletek, 
3. Otthoni lehetőségek a kísérletező-, alkotó tevékenységre. 
 

Felhívásunkra 35 középiskolából 68 pályamunka érkezett be, ebből 4 pályázat határainkon túlról. A kizárólag jeligével azonosított pályázatokat 
két fordulóban, egységes szempontok alapján, pontozással értékelte 13 előbíráló és a 6 tagú kuratórium. A pályázók és az elbírálók közötti 
összeférhetetlenséget kizáró módon csoportokba sorolt pályázatok végső sorrendjét az előbírálók a kurátorok által adott pontok átlaga határozta 
meg. A kuratórium 2021-ben egyöntetű döntés alapján az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda: 
 
250 e Ft-os ösztöndíjban részesült: 
Sipos Áron András, a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Komáromi Annamária. 
Pályázatának címe: Digitális Oktatás - áldás vagy átok? 
 
150 e Ft-os ösztöndíjban részesült: 
Balázs Panna Lili, a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Rudas Péter Pál. 
Babcsán Gergely, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Pántyáné Kuzder Mária. 
 
100 e Ft-os ösztöndíjban részesültek: 
Varga Bence, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dobre Norbert. 
Prémus Karina, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella. 
Ferentzi Noémi, a budapesti Bornemisza Péter Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Eggendorferné Bagyarik Cecilia. 
Szilvágyi Linett Anna, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Finta Zsanett. 
 

 
Dr.Erdei Anna, Babcsán Gergely, Balász Panna, Dr.Bendzsel Miklós 

 
Dr. Erdei Anna, Szilvágyi Linett, Ferentzi Noémi, Prémus Karina, Varga Bence, 

Dr.Bendzsel Miklós 
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50 e Ft-os ösztöndíjban részesültek: 
Törköly Gábor Tamás, a Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Szántóné Benkő Judit. 
 
A kuratórium „Az átlagot meghaladó vizuális megjelenítés” indoklással 100 e Ft-os különdíjban részesítette 
Nemes Tamást, a regensburgi Gymnasium der Regensburger Domspatzen tanulóját, felkészítő tanára Grünbauer René. 
 

 
Dr. Bendzsel Miklós, Törköly Gábor, Dr.Merkely Béla 

 
Dr.Mezey Barna, Nemes Tamás, Dr.Bendzsel Miklós 

 
A középiskolai ösztöndíjasok megkapják az OTDT által adományozott „Tehetségútlevelet” is. 
 
Gábor Dénes: Találjuk fel a jövőt! című könyvét ítélte oda a bíráló bizottság a következő pályázóknak: 
Losonczi Árpád, a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kurcsics Rafaella. 
Mátéffy Borbála Petra, a szentendrei Ferences Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Dr. Mészáros Lukács. 
Magosi Máté, a magyarkanizsai Beszédes J. Mezőgazd. És Műszaki Iskolaközpont tanulója, felkészítő tanára Bálint Nóra. 
Atesán Attila, a Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium tanulója, felkészítő tanára Szántóné Benkő Judit. 
Szittyai Anna, a Szegedi Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Ladányi Andrea. 
Laza Luca Anna, nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Csernyus Enikő. 
Tóth Bálint Gábor, a budapesti Leövey Klára Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Szabó Ágnes. 
Józsa Gréta Kata, a budapesti Teleki Blanka Gimnázium tanulója, felkészítő tanára Kovács Tamás. 

 
Dr. Bendzsel Miklós köszönetet mondott a felkészítő tanároknak áldozatos munkájukért. 

• Dr. Németh Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Karának tanára 
• Bálint Nóra, Beszédes J. Mezőgazd. És Műszaki Iskolaközpont    
• Csernyus Enikő, Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola  
• Dobre Norbert, ELTE Bolyai János Gyak. Ált.Iskola és Gimnázium    
• Dr. Finta Zsanett, ELTE Bolyai János Gyak. Ált.Iskola és Gimnázium    
• Dr. Mészáros Lukács, Ferences Gimnázium    
• Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola  
• Grünbauer René, Gymnasium der Regensburger Domspatzen    
• Komáromi Annamária, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium    
• Kovács Tamás, Teleki Blanka Gimnázium     
• Kurcsics Rafaella Anna, Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium   
• Ladányi Andrea, Szegedi Radnóti Miklós Kisérleti Gimnázium    
• Pántyáné Kuzder Mária, Miskolci Herman Ottó Gimnázium   
• Rudas Péter Pál, Teleki Blanka Gimnázium    
• Szabó Ágnes, Leövey Klára Gimnázium    
• Szántóné Benkő Judit, Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium  

 
Dr.Bendzsel Miklós, Józsa Gréta, Tóth Bálint, Laza Luca, Losonczi Árpád, Mátéffy 

Borbála, Szittyai Anna, Dr.Merkely Béla 

 
Szántóné Benkő Judit, Pántyáné Kuzder Mária, Kurcsics Rafaella, Kovács Tamás, 

Dobre Norbert, Dr.Bendzsel Miklós, Dr.Németh Zsolt, Csernyus Enikő, 
Eggendorferné Bagyarik Cecilia, Dr. Erdei Anna 
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A középiskolai és az OTDK ösztöndíjat 2021.szeptember 17-én, az MTA Felolvasó termében tartott ünnepség során vehették át a diákok. 
A díjak átadásában közreműködött Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságának elnöke, Prof. Dr. 
Mezey Barna, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke, Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Semmelweis 
Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika igazgatója és Dr. Bendzsel Miklós, az Alapítvány kuratóriumának elnöke. 
A Rákóczi Szövetség különdíját Nagy Domonkos Istvánt, a Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési és informatikai ügyekért felelős 
igazgatója adta át. 

 
Balázs Panna, Nagy Domokos, Babcsán Gergely 

Az szeptember 17-ei ünnepélyes díjátadás képei és video felvétele megtekinthető a http://www.gabordenes.hu/kepes-beszamolok/ oldalon. 
 

GÁBOR DÉNES-DÍJASOK KLUBJA 

A Gábor Dénes-díjasok Klubja több, mint két évtizede segíti a legkülönbözőbb szakterületeket képviselő Gábor Dénes-díjjal kitüntetett magyar 
műszaki értelmiség közösségi életét. A klub célja a díjazottak összetartása, tudásuk és tehetségük, a kutatás-fejlesztés terén szerzett 
tapasztalatuk egyesített hasznosítása, eredményeik példának állítása a jövő nemzedéke elé, továbbá az, hogy szellemi tőkéjével és anyagi 
eszközeivel segítse a fiatalokat. E célkitűzések mellett fokozott figyelmet fordít az innováció és az oktatás kapcsolatára. A klub feladata, hogy a 
hazai társadalom és a világ műszaki és társadalmi kihívásaira válaszokat, állásfoglalásokat fogalmazzanak meg, szakmai véleményezést 
nyújtsanak műszaki-, társadalmi-, gazdasági ügyekben saját maguk, a közvélemény és a döntéshozók számára. A vezetőség kiemelt 
feladatának tekinti a Gábor Dénes-díj fennmaradásának támogatását, a tudós emlékének ápolását, szellemiségének továbbadását, 
hagyatékának gondozását.  

A klub elnöke Dr. Darvas Ferenc vegyészmérnök, az elnökhelyettes Ilinyi János gépészmérnök. Az 
Intéző Bizottság tagjai: Dr. Dömölki Bálint informatikus, Dr. Friedler Ferenc matematikus, Dr. 
Haidegger Tamás villamosmérnök, Dr. Sarkadi Balázs orvos-biológus és Dr. Zárda Sarolta 
közgazdász. A klubtitkár Ács Tünde Fatima kulturális antropológus. 
A 2020-as évhez hasonlóan, a pandémia az idei évben is befolyásolta a klub megszokott működését. 
Ugyan a baráti, személyes találkozók nem jöhettek létre, azonban az online tér alkalmat teremtett 
arra, hogy az előadásokra nagyobb számú résztvevő is bekapcsolódhasson a világ minden tájáról. 
A júniusi klubnap házigazdája Jamrik Péter a NOVOFER Zrt elnöke volt. Az prezentációk az „5G”, 
vagyis az 5. generációs mobilhálózat témakörét tárgyalták, melyek az általános áttekintésén túl, 

kitértek az 5G jövőbeni felhasználási lehetőségeire, a tények és tévhitek kérdéseire, illetve a társadalmi vonatkozásokra is, mint pl. konteo 
elméletek, jövőképek, előrejelzések, társadalmi elvárások és hamis képek. Az első előadó Dr. Nagy Lajos a BME-HVT habilitált egyetemi 
docense beszámolt a BME, a Vodafone és a Nokia együttműködéseként megvalósuló 5G teszthálózat rádiós tervezéséről, megvalósulásáról, 
az 5G hatásainak vizsgálatáról, az 5G alkalmazásokról. Dr. Rab Árpád a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársának prezentációja arra kereste a választ, hogy hogyan működik a digitális kultúra, miért 
működik így? Miben higgyünk, kinek, és miért? Inkább hasznos eszköz, vagy valóságérzékelésünket szétmosó folyamatról beszélhetünk? A 
docens elmondta, hogy a digitális kultúra újraprogramozása lehetővé teszi az emberiségnek, hogy a megnövekedett lélekszáma mellett 
megőrizze életszínvonalát. Ez azonban hatalmas tudatossági szintlépéseket kényszerít fajunkra, melyet nehéz meglépni. Az utolsó előadó Dr. 
Krekó Péter az ELTE-PPK Szociálpszichológia Tanszék habilitált egyetemi docense a „Koronavírus, távirányító mikrochipek, Bill Gates” és az 
5G-vel kapcsolatos álhíreket, összeesküvés-elméleteket és azok társadalmi hátterét tárta fel. (A Klubról és előadásairól bővebben: 
http://gabordenesklub.hu) 

 

   

http://www.gabordenes.hu/kepes-beszamolok/
http://gabordenesklub.hu/
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GÁBOR DÉNES EMLÉKÉVEK 2020-2021 

 
 

GÁBOR DÉNES EMLÉKTÁBLA AVATÁS LONDONBAN 
 
A Gábor Dénes Emlékévek 2020-2021 keretében a Londoni Nagykövetséggel együttműködve új emléktáblát avattunk Gábor Dénes londoni 
nyughelyén a Putney Valey Temetőben. Az ünnepség a Londoni Nagykövetség Gábor Dénes Emlékév programjának része volt, melyet a 
Magyar Tudomány Ünnepéhez igazítottak. 
2021-ben a Londoni Nagykövetség a „Gábor Dénes év” keretében több eseményt a Nobel-díjas tudós  szellemi örökségének gondozásának 
szentelt. 2021. október 21-én a magyar diákok számára tartott inspiráló jelleggel Gábor Dénes munkásságáról megemlékező évnyitó ünnepség 
volt a Nagykövetségen, amin közel 100 Egyesült Királyságban tanuló magyar hallgató jelent meg. Kumin Ferenc nagykövet úr Gábor Dénesnek 
a brit és magyar tudománypolitika számára ma is releváns szellemi örökségének a használható tudomány alkotásra, a fenntarthatóság korlátaira, 
az egyéni és társadalmi felelősségvállalás jelentőségére vonatozó elemeire hívta fel a figyelmet.  
Gábor Dénes 1979-ben hunyt el, és végrendeletének megfelelően nem temették el, hanem hamvasztás után szétszórták hamvait a londoni 
Putney Valley temetőben. A temetőben korábban állított emléktábla - amelynek eredeti gazdáját nem sikerült fellelni - bérleti időszakának lejárta 
után eltávolították.  
Az új emléktábla avatásán a londoni magyar nagykövetség munkatársai, közigazgatási ösztöndíjasok, Stipendium Peregriunum ösztöndíjasok 
és az Imperial College (Gábor Dénes alma matere) képviseletében egy ott tanuló hallgató tette tiszteletét. Az emléktábla állítás költségeit a 
NOVOFER Alapítvány finanszírozta, a Nagykövetség támogatásával készült el és került felavatásara. Az emlékhely jelenlegi szerződés alapján 
2029-ig, a Putney Valey Temető P8,15-ös parcellájában látogatható. 
 

 
Putney Valley temető 

 
Emléktábla 

 
Kumin Ferenc londoni nagykövet 

 
 
GÁBOR DÉNES EMLÉKNAP A MŰEGYETEMEN 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Gábor Dénes-díjasok Klubja és a NOVOFER Alapítvány közös szervezésében került 
megrendezésre 2021. november 12-én Gábor Dénes emlékére, a Nobel-díj átvételének 50. évfordulójára szervezett tudományos 
ismeretterjesztő délután, ahol Gábor Dénes-díjas tudósokkal találkozhattak a meghívott középiskolás diákok. A két nemzedék közösen 
ünnepelte a Nobel-díjas tudós munkásságát. A diákok a helyszínen saját hologramot készítettek és érdekes előadásokat hallgathattak a 
hologram elméletéről és felhasználásról. 

 
Dr. Czigány Tibor 

 
Középiskolás diákok hologramot készítenek 

 
Ilinyi János  

 
A tudományos ismeretterjesztő délutánt a BME rektora, a Gábor Dénes-díjas Dr. Czigány Tibor nyitotta meg Gábor Dénes életútjának rövid 
bemutatásával. Dr. Darvas Ferenc a Gábor Dénes-díjasok Klubjának elnöke videó köszöntőt küldött az egybegyűlteknek. Ilinyi János a Gábor 
Dénes-díjasok Klubjának elnökhelyettese a klubon kívül a NOVOFER Alapítványt is képviselte. Ezután Dr. Bokor Nándor, egyetemi docens “Mi 
is az a hologram” című bemutatója következett, melyet a Gábor Dénes-díjas Dr. Koppa Pál professzor “Holográfia és információ – Gábor Dénes 
örökségének alkalmazása az információs technológiában” című előadása követett. A rendezvényt Rektor úr zárta és egyben megnyitotta a 
Gábor Dénes életét, eredményeit valamint hozzá kapcsolódó műegyetemi emlékeket bemutató kiállítást. 
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A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE AZ AKADÉMIÁN 

 
2021. november 15.-én a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében került sor az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága 

szimpóziumára, amelynek fókuszában a természettudomány tanításának aktuális problémái álltak. Az eseményt Dr. Erdei Anna, az MTA főtitkár-

helyettese nyitotta meg. A különböző megközelítésű kiváló előadásokat követően (Csapó Benő: A természettudomány tanításának nemzetközi 

tendenciái és hazai helyzete; Weiszburg Tamás: Az egységes természettudomány tanárképzés lehetőségei; Korom Erzsébet: A 

természettudomány tanítása, mint a gondolkodás fejlesztésének eszköze) került sor egy kerekasztal beszélgetés a természettudományok 

oktatását segítő kezdeményezésekről, a középiskolai tudományos és innovációs pályázatokról, versenyekről  - Pap László professzor, az MTA 

rendes tagja moderálásával. Ennek során az Alapítvány képviselője - Jamrik Péter a NOVOFER Zrt. elnöke - adott tájékoztatást a NOVOFER 

Alapítványnak a szimpózium tárgykörében végzett munkájáról.  

 

 
Dr Pakucs János 

 
Dr.Erdei Anna 

 
Jamrik Péter 

 
Dr.Pap László 

     
A több mint 30 éves tradícióval rendelkező NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért azon civil szervezetek közé tartozik, akik kiemelt 

feladatuknak tekintik a közoktatás segítését, az ifjúság természettudományos ismeretek felé történő orientálását. Húsz éve kezdtük el az 

egyetemisták ösztönzését, majd tíz esztendeje nyitottunk a középiskolások felé a támogatási- és ösztöndíj programok sorozatain keresztül. A 

középiskolai pályázati rendszerünk jellemzője, hogy évente tematikus kérdéskörökre várjuk a munkákat. A zsűrizésben a témakörökhöz értő 

külső szakértőket kérünk fel a szakmai szűrés elvégzésére, majd az ő javaslataik összegzése alapján a Kuratórium dönt az ösztöndíjak 

odaítélésében. Szintén a pályázat sajátja, hogy a felkészítő tanárokat, mentorokat is elismerjük. Az ösztöndíj pályázat népszerűségében, 

sikerében, nem kis szerepe volt az OTDK Tehetség Útlevelének, a számos elismerési formának, a fiatal tehetségek média megjelenéseinek, 

valamint a különböző ünnepi események olyan tradicionális és emlékezetes helyszíneinek, mint a Magyar Tudományos Akadémia, vagy a 

Parlament.  

 
GÁBOR DÉNES EMLÉKNAP SZÖULBAN 
 

“LET’S INVENT THE FUTURE TOGETHER!” címmel meghirdetett virtuális GÁBOR DÉNES Emléknapra invitáltuk az 

érdeklődőket 2021.november 29-ére, melyet Szöuli Nagykövetséggel és a Szöuli Liszt Magyar Kulturális Intézettel 

együttműködve hirdettünk meg a Gábor Dénes Emlékévek 2020-2021 programsorozat keretében. A célközönség a 

koreai egyetemek fizika tanszékének hallgatói, a koreai középiskolák kiemelkedő tanlói és fizika tanárai, koreai 

kutatók, tudósok, tisztviselők és a Magyarországról regisztrált érdeklődők voltak. Az előadások angol nyelven folytak.  

Az ünnepséget Dr. Mózes Soma meghatalmazott nagykövet nyitotta meg, majd Medvigy István a Liszt Intézet 

igazgatója üdvözölte a résztvevőket. Az előadásokon egyidőben vehettek részt a Szöuli és a Magyarországi hallgatók. 

Alapítványunkat és a Gábor Dénes-díjasok közösségét Dr. Koppa Pál professzor képviselte. Az előadások 

megtekinthetők honlapunkon (gabordenes.hu) Emlékévek 2020-2021 menüpont alatt. 

 
INNOVÁCIÓS KOLLÉGIUM A NÉPFŐISKOLÁN 
 

Az Innováció Kollégiumot a Lakiteleki Népfőiskola, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakmai közreműködésével 
indította el 2021. szeptemberében. A kollégiumban válaszokat keresnek arra, hogy a művészetek és a különböző 
tudományterületek, technikai újítások, hogyan tudják együttesen jobbá tenni környezetünket, életkörülményeinket.  
A képzés védnöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola kuratóriumi elnöke, 
valamint Fülöp József, a MOME rektora, kreatív iparért felelős miniszteri biztos. A szeptemberi alkalom során Dr. 
Bendzsel Miklós, a NOVOFER Alapítvány elnöke tartott előadást Gábor Dénesről, Nobel-díjas fizikusunk 2020-2021. 
emlékéve apropóján. Az önmagát „fizikus feltalálónak és szociális írónak” valló XX. századi példakép, több könyvet 
is írt, amelyekben igyekezett feltárni azt, hogyan kell bánni a belülről fakadó kreatív folyamatainkkal. Gábor Dénes 
fizikai munkássága mellett sokat foglalkozott a kutatók, feltalálók globális felelősségérzetével, a fenntartható 
fejlődéssel. Dr. Bendzsel Miklós ezek mellett beszélt a szellemi vagyongazdálkodás kultúrájáról, az innováció 
menedzsmentről és bemutatta a NOVOFER Alapítvány tevékenységét is. Számos érdekes összefüggés között 

rávilágított arra, hogy a mérnököknek mennyire komoly szerepük van a társadalmi felelősségvállalásban. 
Bakk Ágnes Karolina kutató, immerzív tech szakértő, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) oktatója előadásában a virtualitás fogalmát, 
értelmezéseit tárta fel a változó terekben. Dr. Fülöp Zsolt DSc az MTA doktora, fizikus, az Atommagkutató Intézet tudományos tanácsadója, a 
NOVOFER Alapítvány kurátora arról tartott részletes, de közérthető előadást, hogy mi mindenre jó a részecskegyorsító. A űrkutatás és 
űrtevékenység eredményeit, és összefüggéseit hallgathatták meg a résztvevők. 
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Az űrkutatás és űrtevékenység eredményeit, és összefüggéseit hallgathatták meg a résztvevők Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős 
miniszteri biztostól, az ELTE tudományos főmunkatársától. A második napon Fehér Bori, építész, kutató, a MOME tudományos munkatársa 
mutatta be Moholy-Nagy László világhírű honfitársunk tevékenységét. Péter András, a MOME rektori megbízottja a kreatívipar jelentőségéről 
és fejlesztési területeiről beszélt, amelyek már látható módon vannak jelen életünkben.  
 
 

GÁBOR DÉNES MEGEMLÉKEZÉS AZ EUROPHYSICS NEWS HASÁBJAIN 
 

 
Erol Gelenbe professzor az EUROPHYSICS NEWS  52/5 2021. 
november 18-i számának 40. oldalán megjelent cikkével emlékezik meg 
Gábor Dénes Nobel-díjának 50. évfordulójára. A teljes angol nyelvű cikk 
az Eurphysics News honlapján olvasható: https://epn.eps.org/epn-52-
5/#1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GÁBOR DÉNES EMLÉKBÉLYEG 
 
A Gábor Dénes évfordulók emlékére Gábor Dénes portréját tartalmazó alkalmi holografikus emlékblokk-készletet vásároltunk a 2000. évi 
kibocsátási kontingensből, a Magyar Postán keresztül. 

 
Ofszet-, UV- illetve - a hazai bélyeggyártásban most először használt - OEI 
színváltó festékkel alkalmazott szitanyomtatással készült, védett papírra 
nyomtatták, hologram került rá, továbbá szabad szemmel és kizárólag UV 
fényben látható motívumok díszítik. A blokkon minden a „számok jegyében” 
történik. A fő motívum az univerzum részeként ábrázolt 2000-es szám és 
benne a „kék bolygó”. A Földet ellipszis pályák övezik, melyek római 
számok és különféle számrendszerek alkalmazásával leírt évszámokból 
épülnek fel. A blokkot elmozdítva, annak felső részén a jobb, illetve a bal 
oldalon, kékről-zöld színre váltó mezőben – az ezredfordulót szimbolizálva 
a „XX” illetve „XXI” római számok láthatók. A kör alakú, egyedi hologramon 
a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való 
hozzájárulásáért fizikai Nobel-díjjal kitüntetett Gábor Dénes (1900-79) 
portréja látható. A blokkot 90º-kal elforgatva a portré helyén a holografikus 
kép kialakulásának elméleti rajza jelenik meg. További érdekesség, hogy a 
hologram kizárólag a blokk ki- bocsátási példányszámával azonos 
mennyiségben készült. A blokkot UV fénybe helyezve a fekete 
sorszámozás zöldes színben fluoreszkál, a bélyegkép perforációja mentén 
a „Jeles magyar matematikusok” felirat és 57 jeles magyar matematikus 
neve olvasható. Igazi filatéliai csemegének számít ez a blokk. 

 
 
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 
 
 

https://epn.eps.org/epn-52-5/#1
https://epn.eps.org/epn-52-5/#1
http://www.gabordenes.hu/
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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 alapítványi kiadványunk. 

 
Az alkotó megismerés szolgálatában álló elismerésekről Dr. Kövér László, Dr. Kacskovics Imre, Dr. Kruppa 
József, Jamrik Péter és Dr. Bendzsel Miklós fejtette ki gondolatait. 
Megemlékezünk az idén száz éve, 1921. június 9-én született GREGUSS PÁL biofizikus, vegyész, természettan-
vegytan tanárra. Hazai és külföldi egyetemek elismert kutatóprofesszoraként sikeres feltaláló és ihletett művészeti 
alkotó, korának egyik eredeti és lebilincselő egyénisége. 
Továbbá a 2021-ben elhunyt CZIGÁNY MAGDA művészettörténésztől, könyvtárostól, a londoni Imperial College 
Könyvtárának 1986–2000 közötti főigazgatójától búcsúztunk egy korábbi írásával. 
Az alapítvány éves kiadványából 300 példányt biztosítunk a felsőoktatási, intézményi, városi és ODR könyvtárak 
részére. Kiadványunk online is olvasható honlapunkon: https://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2021/  

 

A KÖZHASZNÚ CÉLJAINKAT TÁMOGATÓ SZERVEZETEK  
 
 
 
 

 

Szakmai együttműködő partnerek: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, KELLO Könyvtárellátó Kft., Magyar Tudományos Akadémia, Manó Hologram Kft., NOVUM 
TV, Országos Tudományos Diákköri Tanács, Rákóczi Szövetség. 
 
A program támogatói:  
Apáthy István – Támogatási összeg: 20.000,-Ft Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás, Gábor Dénes-díjasok éves 
kiadványának költségeihez hozzájárulás. 
B+N Referencia Zrt. - Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázat díjátadó megvalósítása, 
Gábor Dénes-díjak sajtókommunikációja, Gábor Dénes nyughelyének megújítása Londonban, Gábor Dénes OTDK ösztöndíj pénzösszege, Gábor Dénes 
Középiskolai Ösztöndíjak pénzösszege. 
BHE BONN Hungary Elektronikai Kft. – Támogatási összeg: 100.000,- Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos 
működési költségekhez hozzájárulás. 
Bozóki Zoltán – Támogatás összege: 30.000,- Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos működési költségekhez 
hozzájárulás. 
Csapody Miklós – Támogatás összege: 15.000,-Ft Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás. 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. – Támogatási összeg: 500.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás. 
Darvas Ferenc – Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos működési költségekhez 
hozzájárulás. 
FOXCONN– Támogatási összeg: 3.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak és Ösztöndíjak relikviáinak költsége, Gábor Dénes Emlékévek 
keretében kiadott Emlékbélyeg blokk költsége, Gábor Dénes Szöuli emléknap megvalósítása, Czigány Magda megemlékezés, Gábor Dénes-díjak és 
Ösztöndíjak pénzösszege,  
FUX Zrt. – Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak és Ösztöndíjak relikviáinak költsége, Gábor Dénes-díjak 
sajtókommunikációja, Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás, Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos működési költségekhez 
hozzájárulás. 
Jamrik Péter – Támogatási összeg: 500.000,-Ft Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos működési költségekhez 
hozzájárulás. 
MVM Energia Zrt. - Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás. 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. – Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás. 
NOVOFER Távközlési Innovációs Zrt. – Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos 
működési költségekhez hozzájárulás. 
OTP Bank Nyrt. – Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás. 
Servier Kutatóintézet Zrt., - Támogatási összeg: 500.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos működési 
költségekhez hozzájárulás. 
Tóth László – Támogatás összege: 20.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos működési költségekhez 
hozzájárulás. 
UniCredit Bank Hungary Zrt. – Támogatási összeg: 500.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás. 
Veolia Energia Magyarország Zrt. – Támogatási összeg: 1.000.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás 
WebEye Telematics Kft. – Támogatási összeg: 750.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjak és Ösztöndíjak relikviáinak költsége, Gábor Dénes 
Emlékévek keretében kiadott Emlékbélyeg blokk költsége, Gábor Dénes-díjak pénzösszegéhez hozzájárulás. 
Zárda Sarolta – Támogatási összeg: 50.000,-Ft. Támogatás felhasználása: Gábor Dénes programok megvalósításával kapcsolatos működési költségekhez 
hozzájárulás. 
Magánszemélyek adó 1% felajánlása – Támogatási összeg: 44.413,-Ft Támogatás felhasználása: Gábor Dénes-díjasok éves kiadványának költségeihez 
hozzájárulás. 

 
 
 

Dr. Bendzsel Miklós 
a kuratórium elnöke 

https://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2021/

