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A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a
gazdasági tevékenységet folytató társaságok,
a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó
intézmények, a kamarák, a mûszaki és termé-
szettudományi egyesületek, az érdekvédel-
mi szervezetek vezetõit, illetve tisztségviselõit
és a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett
szakembereket, hogy az évente átadásra ke-
rülõ belföldi GÁBOR DÉNES-DÍJ-ra terjesszék
fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív,
innovatív szellemû szakembereket, akik:

• kiemelkedõ mûszaki-szellemi tevékeny-
séget folytatnak,

• jelentõs szellemi alkotást hoztak létre,
• személyes közremûködésükkel nagyon

jelentõs mértékben járulnak hozzá intéz-
ményük innovációs tevékenységéhez,

• a környezet védelme területén kimagas-
ló eredményt értek el.
A felterjesztés megkívánt tartalma:
I. Adatlap: A jelölt neve (asszonyoknál

leánykori név is); szül. hely, év, hó, nap; pon-
tos lakcím (irányítószámmal) és telefon; mun-
kahely neve, címe, telefonszáma, munkahelyi
beosztás; a felterjesztõ (jelölõ) személy neve,
beosztása, telefonszáma; a felterjesztõ szer-
vezet neve, címe; a felterjesztés ügyintézõjé-
nek (ha nem azonos a jelölõvel) neve, címe,
telefonszáma; az ajánlók neve, munkahelye,
beosztása, levelezési címe, telefonja.

II. Jelölés: A felterjesztés (jelölés) indok-
lása, a felterjesztõ aláírásával, (legfeljebb 3
A4-es gépelt oldal terjedelemben).

Mellékletek (1.) A jelölt szakmai képzett-
ségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal
terjedelmû ismertetése; (2.) Az indoklásban
hivatkozott alkotás(ok) illetve szakmai ered-
mények listája (a jelentõs találmányokról,

szabadalmakról, egyéb jogi védettséget
élvezõ teljesítményekrõl, hazai és nemzetkö-
zi kutatási-fejlesztési projektekrõl vagy nem-
zetközileg is magasan idézett tanulmányokról,
cikkekrõl); (3.) Két, a jelölt szakmájában or-
szágosan elismert, tekintélyes szakembernek
a jelölt kitüntetését támogató, legfeljebb 1-1
oldal terjedelmû ajánlólevele.

Egyéb: a felterjesztõ (jelölõ) személy
részére megcímzett és felbélyegzett 2 darab
kisméretû válaszboríték.

Az adatlapot, a jelölést és a mellékleteket
tartalmazó felterjesztéseket összefûzve, a
NOVOFER Alapítvány címére (1112 Buda-
pest, Hegyalja út 86.) 1 eredeti és 2 másolati
példányban kell megküldeni. A hiányos
(adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot vagy
ajánlóleveleket nem tartalmazó) felterjesz-
téseket a Kuratórium formai okból, további
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A CD-n
vagy floppylemezen is benyújtott felterjesz-
téseket a Kuratórium köszönettel veszi.

Az adatlap a www.novofer.hu internet
címrõl letölthetõ, vagy kérésre faxon továb-
bítjuk! Beküldési vagy postára adási határidõ
2003. október 10. Eredményhirdetés és
díjátadás: 2003. december közepe.

A postán beérkezett felterjesztések átvé-
telérõl a felterjesztõk, az elbírálás eredmé-
nyérõl a felterjesztõk; a kitüntetést elnyerõk
esetén a felterjesztõk, az ajánlók és a díja-
zottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitün-
tetettek személyét, a kitüntetés indoklását
a díjátadást követõen, a szaksajtó segítségé-
vel is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítást ad Kosztolányi
Tamás titkár (fax: 1/319-8916; tel: 1/319-
8913/21; e-mail: alapitvany@novofer.hu)
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