Pályázati felhívás
Az ISD Dunaferr Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa
ság — ISD Dunaferr Zrt. — és társaságai által alapított
Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma az alapító
okirattal összhangban bevezette a „DUNAFERR TANÁ
CSOSA”, illetve a „DUNAFERR FÕTANÁCSOSA”
cím adományozását.
A Tanácsos és Fõtanácsos cím
adományozásának célja:
• Az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított, vagy
részvételével mûködõ gazdasági társaságoknál, illet
ve vele együttmûködésben lévõ szervezeteknél, a
Dunaferr érdekében végzett kiemelkedõ — mûszaki,
gazdasági, humán — alkotó munka, tudományos tevé
kenység erkölcsi elismerése, valamint
• a Dunaferr Vállalatcsoport mûszaki tudományos kul
túrájának és progresszív értékeinek fokozottabb köz
vetítése, kivetítése itthon és külföldön.
A Tanácsos és Fõtanácsos cím
odaítélésének feltételei
• A Tanácsos, illetve Fõtanácsos cím a személyükben,
szakmai felkészültségükben, teljesítményükben és
tapasztalatukban kiemelkedõ szakemberek részére
adományozható.
• Az elismerésben azok az ISD Dunaferr Zrt. valamint
az általa alapított, és részvételével mûködõ gazdasági
társaságokkal munkaviszonyban álló, vagy e cégekkel
korábban munkaviszonyban állt, illetve vele együtt
mûködésben lévõ szervezeteknél dolgozó szakembe
rek részesülhetnek, akiket a Kuratórium munkájuk,
tevékenységük alapján arra méltónak tart. A címet a
Kuratórium visszavonhatja.
A Dunaferr Tanácsosa, illetve
a Dunaferr Fõtanácsosa címet elnyerõk
erkölcsi elismerése
Az alapítvány Kuratóriuma a Tanácsosi és Fõtanácsosi
címet elnyerõk részére:
OKLEVELET,
ÉRMET ÉS JELVÉNYT ADOMÁNYOZ
és a címek viselésére jogosultak kompetenciáját és szak
mai tevékenységét közzé teszi.
A cím elnyerésére, a Dunaferr Alkotói Alapítvány
Kuratóriuma felé pályázatot nyújthatnak be:
• Az ISD Dunaferr Zrt. és az általa alapított, vagy rész
vételével mûködõ vállalatok dolgozói, illetve nyugdí
jasai és
• a fenti vállalatok szervezeteinek vezetõi, dolgozóik
vagy nyugdíjasaik részére, valamint a vállalatcsoport
tal tartósan együttmûködõ külsõ szakemberek részére,
akiknek a munkája jelentõs, kiemelkedõ volt a Duna
ferr Vállalatcsoport számára.

A Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma — a beérke
zõ pályázatok, illetve javaslatok elbírálása után – évente
egy alkalommal maximum 5 fõ részére adományoz:
„DUNAFERR TANÁCSOSA”, illetve „DUNAFERR
FÕTANÁCSOSA” címet.
A pályázatot az alábbi szempontok
alapján kell benyújtani, legfeljebb
5 oldal terjedelemben:
• a pályázó vagy javasolt személyi adatai, munkahelye,
beosztása
• életútja, a szakmai munkájának jellemzõi
• mûszaki-gazdasági-humán szakmai közéletben vég
zett tevékenysége
• eddigi szakmai elismerése
•	találmánya, újításai, innovációs tevékenysége és
• publikációs tevékenysége stb.

•
•

•
•

A Dunaferr Tanácsosok
és Fõtanácsosok testületének mûködése:
A tanácsos és fõtanácsos „címet” elnyertek testületet
alapíthatnak.
Az alapítvány kuratóriuma az alapítók szándékát
szem elõtt tartva, folyamatos mûszaki-tudományos
együttmûködést kezdeményez a tanácsosok csoportja,
testülete és az alapítók között, elsõsorban a tanácso
sok véleményének hasznosítása érdekében.
A tudományos és gyakorlati kérdésekben való bármi
lyen formájú együttmûködést az alapítók és a tanácso
sok egyaránt kezdeményezhetnek.
Az „Alkotói Nívódíj”, és a „Dunaferr Szakmai Pub
likációs Nívódíj” pályázatok szakértõi értékelése. A
kuratórium döntési munkájának elõsegítése érdeké
ben az „Alkotói Nívódíj” és a „Dunaferr Szakmai
Publikációért Nívódíj” pályázatainak értékelésénél
igénybe veszi a tanácsosok szakértelmét.
Határidõk:
A pályázatok beadásának határideje:
2011. április 1.
Pályázatok értékelése, díjak átadása:
2011. június 30-áig.

A pályázatokat, ajánlott levélben az alábbi címre kérjük
beküldeni:
Dunaferr Alkotói Alapítvány,
2401 Dunaújváros Pf.: 110
A pályázattal kapcsolatosan részletes felvilágosítást,
Jakab Sándor, az Alapítvány Kuratórium titkára ad.
Telefon: 25-581-303, (30) 520-5760,
e-mail cím: jakab@pmh.dunanet.hu.
Dunaújváros, 2010. október 18.
Az Alapítvány Kuratóriuma

