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felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma -  tekintettel Gábor Dénes 2000. június 5-én 
esedékes 100. születésnapi évfordulójára -  rendhagyó módon korábban hirdeti meg 
kitüntetési felhívását. A Kuratórium kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a 
kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki 
egyesületek, az érdekvédelmi szervezetek vezetőit, ill. tisztségviselőit, hogy az évente 
átadásra kerülő belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag 
ismert, kreatív, innovatív szellemű szakembereket, akik:
• kiemelkedő műszaki-szellemi tevékenységet folytatnak,
• jelentős szellemi alkotást hoztak létre,
• személyes közreműködésükkel hathatósan segítik az innovatív munkát,
• a környezet védelme területén kimagasló eredményt értek el,
• példamutató munkájukkal környezetükben élesztik a kreatív kedvet, alkotó szelle-

•ajelölt szakmai képzettségének és munkásságának rövid ismertetését,
• a felterjesztés (jelölés) indokát a felterjesztő aláírásával, (legfeljebb 3 db A4-es gépelt 

oldal terjedelemben) amelynek alapján a szakembert díjazásra javasolják. Ehhez 
mellékelhető az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/ ill. szakmai eredmények leírása (a 
jelentős újítások, találmányok, hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési projektek vagy 
nemzetközileg is elismert tanulmányok, a jelentősebb szakmai tudományos cikkek 
jegyzéke)

• két, ajelölt szakmájában elismert, tekintélyes szakembernek ajelölt kitüntetését támo
gató ajánló levelét,

A kért adatokat, szakmai életrajzot, indoklást, ajánlást és esetleges mellékleteket tartalmazó 
felterjesztéseket összefűzve, a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest, Hegyalja út 
86.) kérjük megküldeni 1 eredeti és 2 másolati példányban. A felterjesztéshez csatolni kell a 
felterjesztő személy részére megcímzett és felbélyegzett 2 db. kisméretű válaszborítékot is.

Beküldési vagy postára adási határidő 2000. április 9.
Díjátadás: 2000. június 5.-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

Az elbírálás eredményről a felterjesztök; a kitüntetést elnyerők esetén a felterjesztők, az 
ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személyét, a kitüntetés 
indokát a díjátadást követően, a szaksajtó segítségével is nyilvánosságra hozzuk.
További felvilágosítást ad: Kosztolányi Tamás titkár (Tel./fax:3 3)
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