Magyar Formatervezési Díj — 2019
Pályázati Felhívás

Pályázati felhívás			
a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére
A nyilvános pályázatot az Innovációs és Technológiai Miniszter
a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

Pályázati kategóriák
Termék
Kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek,
szolgáltatások.
Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex
vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket,
webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.
Terv
Termékfejlesztések és megvalósításra érett termékötletek terve
makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
Diák
Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, BSc, MA, MSc, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói
jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális
kommunikáció területén készített alkotások.

Pályázati feltételek
A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye,
vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely
tagállamának területén van.
A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve
A/4-es formátumban nyomtatott szöveges és képi dokumentáció
szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a
jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva
kérjük beadni.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely
- három évnél nem régebbi;
- más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti
- (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak
- az adatlapon kell nyilatkoznia).
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg;
- hiányos a mellékelt dokumentáció;
- határidőn túl érkezik be.

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok
A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve
ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát
a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési
lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell
tüntetni, a dokumentációban a pályázó neve nem szerepelhet.
Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

A pályázat beadási határideje:
2019. május 6.
(postabélyegző szerint)
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként,
vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési
Tanács Irodájához, „Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel ellátva,
a következő címre:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1438 Budapest, Pf. 415

A pályázatok értékelése
Az értékelés két fordulóban történik:
I. forduló
A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy
mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
II. forduló
A bírálóbizottság a bekért pályamunkák és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek
elbírálására a bírálásra kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés
helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem
szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve
indokolt esetben helyszíni szemle alapján történik.
A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Értékelési szempontok: a pályaműveket a bírálóbizottság különösen
az alábbi szempontok alapján bírálja:
- formai minőség (forma és funkció egysége);
- újszerűség, eredetiség;
- versenyképesség;
- a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
- felhasználóbarát kialakítás;
- környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok
- érvényesülése (fenntarthatóság).

A bírálóbizottság tagjai

Díjazás

Bachmann Bálint DLA
Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, rektor,
Budapesti Metropolitan Egyetem,
a Breuer Marcell Doktori Iskola vezetője,
Pécsi Tudományegyetem

Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik
a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben
és pénzjutalomban részesülnek, amely a pályázat kiírója döntésének
megfelelően hozzávetőleg bruttó 600 ezer forint / díj. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek
a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

Kassai Ferenc
elnökhelyettes, Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész,
egyetemi docens, Alkalmazott Művészeti Intézet, Soproni Egyetem
Tagok
Gaszt Attila
ügyvezető igazgató, GIA Form Kft.
Halasi Rita
designszakértő, tanácsadó, kurátor
Harmati Hedvig
textiltervező, tanszékvezető, Textiltervező Tanszék,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Hefkó Mihály DLA
Ferenczy Noémi és Ybl Miklós-díjas belsőépítész,
címzetes főiskolai tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem,
a Magyar Művészeti Akadémia tagja
Kecskés Orsolya
ötvösművész, ékszertervező,
alapító tag Ékszerek Éjszakája Budapest és EightDays Design
Koós Pál DLA
Ferenczy Noémi-díjas formatervező, egyetemi docens,
intézetigazgató, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Rejka Erika DLA
keramikusművész, főiskolai docens, Design Intézet, Kreatívipari Kar,
Budapesti Metropolitan Egyetem,
elnökségi tag, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
Vargha Balázs DLA
Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi adjunktus,
tanszékvezető, Tervezőgrafika Tanszék,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Bemutatás
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében
kerülnek bemutatásra 2019 őszén. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.
A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd
a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás
szervezőjével egyeztetett időben és módon.
A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely
hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon és a Magyar
Formatervezési Díj Facebook-profilján lesznek megtekinthetők.

Eredményhirdetés
A pályázat díjazottai a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen
vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezési Tanács a díjazott
alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény
a díjátadási ünnepségig nem nyilvános.

Oltalom
A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény,
illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információ: Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala, Ügyfélszolgálat, telefon: (06 1) 474 55 61,
e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu

További információ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési
Díjról szóló 17/2005. (III.26.) GKM rendelet, valamint a 3/2006. GKM
Szabályzat a Magyar Formatervezési Díj adományozási rendjéről
megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban további információ:
Kohut-Jankó Anna: (06 1) 474 5859
e-mail cím: anna.janko@hipo.gov.hu
Budapest, 2019. március 1.

Nyilvántartási szám*:
* A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.

Jelentkezési lap
Beadási határidő (kísérő dokumentációval): 2019. május 6. (postabélyegző szerint)
A jelentkezési lapon megadott adatok kerülnek feltüntetésre a kiállításon, a katalógusban, a díjtárgy csomagolásán és oklevélen, az
emléklapon, valamint a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának (MFTI) megbízásából készült kiadványokban, promóciós anyagokon,
online kommunikációkban (az MFT honlapján és a Magyar Formatervezési Díj Facebook-profilján)!

1.

A pályamű megnevezése (angol nyelven is):

2.

Rövid leírása (angol nyelven is):

3.

Kategória:

4.

Diákkategória esetén jelige (angol nyelven is):

5.

A pályázó neve:
Telefon:

E-mail:

Honlap:

E-mail:

Honlap:

Cím / Levelezési cím:
6.

Cég esetén a kapcsolattartó neve:
Cégnév:
Telefon:
Cím / Levelezési cím:

7.

Egyéni pályázó esetén a pályamű megrendelőjének vagy gyártójának neve és címe:

8.

Az érdemi bírálathoz szükséges mellékletek felsorolása**:

** Mellékletek
A pályamű rövid műszaki leírása, illetve dokumentációja A4-es formátumban (az érdemi bírálatot elősegítő dokumentumok: a pályamű
keletkezésére, megvalósulására vonatkozó és egyéb információt tartalmazó, részletes háttéranyagok). A pályaművet bemutató képanyag:
képeket csak papírképként, illetve printelt formában fogadunk el, web-design esetében kinyomtatott képernyőképeket kérünk.

Dátum:

Aláírás:

Nyilvántartási szám*:
* A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.

9.

9. Adatkezelési tájékoztatás
A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti

(2) bekezdésének e)-f) és i)-j) pontjaira, a Magyar Formatervezési Díjról

Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) minden természetes személy pályázó és

szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1-2. §-aira figyelemmel az SZTNH-ra

kapcsolattartó esetében kezeli az alábbi személyes adatokat: név és elér-

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a pályázók (beleértve a díjazott,

hetőségi adatok (telefonszám, e-mailcím), természetes személy pályázók

a különdíjat és kiállítási jogot nyert pályázókat is) által megadott további

esetében ezen túlmenően a cím/levelezési cím és honlapcím, a pályamű

adatok esetében az az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bár-

megrendelőjének vagy gyártójának neve és címe, a pályázó vagy képviselője

mikor visszavonható az mfti@hipo.gov.hu e-mail címre e-mail vagy a 1438

aláírása, továbbá azokat az adatok, amelyeket a pályázó a részére megad.

Budapest, Pf. 415 postai címre levél küldésével. A hozzájárulás visszavonása

Az SZTNH a hallgatói jogviszony keretében készített pályamunkák esetében

nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

kezeli továbbá a hallgatói jogviszony igazolásáról készült igazolást vagy az

Az SZTNH a személyes adatokat nem tartalmazó, az érintett pályázó által

oklevél másolatát.

megküldött egyéb anyagokat juttatja el a bírálóbizottság tagjai részére

A személyes adatok kezelésének célja a pályázati feltételeknek (ado-

döntéshozatal céljából.

mányozási rendről szóló szabályzat, pályázati felhívás) való megfelelés

Az SZTNH a nevezési lapot vagy jelölőlapot, illetve az egyéb anyagokat har-

megállapításához, a feltételeknek nem megfelelő pályázatok és pályázók

madik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azokkal

kizárásához, valamint a pályázatoknak sorszámmal ellátva, a személyes

kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

adatok nélkül bírálóbizottság részére eljuttatásához és azok elbírálásához,

Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó

valamint az MFTI általi kapcsolattartáshoz szükséges adatok biztosítása.

értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag

Az SZTNH minden pályázó esetében kezeli továbbá az alábbi adatokat,

védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően,

amelyeket a pályázó zárt borítékba helyezett adatlapon ad meg:

a pénzjutalom átutalásához kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabá-

a pályamű alkotóinak neve, címe, anyja neve, szerzői és tulajdoni részarány,

lyok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

gyártó és megrendelő neve és címe. A zárt borítékot a nem nyertes pályá-

A pályázathoz kapcsolódó adatkezelés során önálló adatkezelőként

zók esetében azok tartalmának megismerése nélkül a pályázat lezárását

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szervezeti egységét képező Magyar

követően haladéktalanul megsemmisíti. A díjazott, a különdíjat és kiállítási

Formatervezési Tanács Irodája (1054 Budapest, Akadémia utca 21.) és meg-

jogot nyert pályázók esetében az SZTNH az adatlap tartalmának megisme-

bízásából a pályázatot elbíráló bizottság (bírálóbizottság), továbbá

rését követően bekéri továbbá az alábbi személyes adatokat is: születési idő

a közzététel, a díjfizetés, illetve a pénzjutalom tekintetében az Innovációs

és hely, telefonszám, adószám, a számfejtéshez, a díj kifizetéséhez és

és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50) jár el, adatvé-

a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez szükséges adatok.

delmi tisztviselője elérhető a honlapjukon.

Az SZTNH kezeli mindazon személyes adatokat is, amelyeket az érintett

Az SZTNH adatvédelmi tisztviselője: dr. Hegedüs Krisztina, elérhető az

pályázó a részére megad.

SZTNH székházában, levélcímén és telefonszámán, e-mail címe: adatvede-

Az adatkezelés célja a közzétételhez, a nyilvánosság biztosításához és

lem@hipo.gov.hu).

a tájékoztatáshoz, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez, a díj utalá-

A pályázathoz kapcsolódóan adatfeldolgozóként járnak el a katalógus,

sához és a pénzjutalom átadásához, továbbá az esetleges ellenőrzések le-

kiadványok, a díjtárgycsomagolás, az oklevél, a bemutató kiállítás és

folytatásához vagy a díjak visszafizetéséhez szükséges adatok biztosítása;

a promóciós filmek készítői, a kommunikációs felületek kezelői és

valamint a díjpályázat eredményének bemutatása, népszerűsítése céljából

a kommunikációs feladatokkal megbízott személyek, amennyiben nem

katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok (beleértve a promóciós fil-

minősülnek adatkezelőnek. Adatfeldolgozóként jár el az MFTI honlapjának

meket is) megjelentetése nyomtatott formában, illetve online felületeken.

üzemeltetője, a Bohl Software Consulting Kft. (1131 Budapest, Madarász

Az SZTNH emellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve

Viktor utca 13. IV. épület VI. emelet 97), a további adatfeldolgozók kiválasz-

a különdíjat felajánlók részére az általuk különdíjban részesített személyek-

tása a felhívás kiírásáig nem történt meg.

kel és alkotásaikkal kapcsolatos fenti adatokat továbbítja, amelynek célja

A személyes adatok megadása nem kötelező, de azok hiánya esetén

a közzététel és díjfizetés biztosítása.

a pályázat nem minden esetben bírálható el.

Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi a díjazott, különdíjban részesített és

Minden érintett kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok he-

kiállítási jogot nyert pályázók, illetve a termékeket gyártók és megrendelők

lyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek

nevét és az elismert alkotások címét, emellett közzéteszi az alkotásokról

fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá tiltakozhat

készült fényképfelvételeket is az MFT honlapján, a facebook.com/magyarfor-

a személyes adatai kezelése ellen.

matervezesidij közösségi média felületén és a promóciós filmekben.

Aki úgy véli, hogy személyes adatai SZTNH általi kezelése miatt sérültek

A kiállításon, a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján elérhető ka-

a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabad-

talógusban közzéteszi a fentieken túl a díjazott, különdíjban részesített és

ság Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása

kiállítási jogot nyert pályázók, illetve gyártók, megrendelők elérhetőségét

érdekében, illetve az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében

(telefonszám, email cím, honlap elérhetősége) is.

(GDPR) meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérel-

A személyes adatok forrása a jelentkezési lapot és az adatlapot kitöltő,

mével. Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok részletesen megtalálhatók

az érintett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

a http://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem oldalról elérhető adatkezelési

képviseletében eljáró személy.

tájékoztató IX. pontjában.

Az adatkezelés jogalapja mindegyik esetben a találmányok szabadalmi

Kijelentem, hogy a pályamű a pályázati feltételeknek megfelel, és az álta-

oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § g) pontjára, a Magyar

lam megadott további, nem kötelezően megadandó adatok kezeléséhez

Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §

az adatkezelési tájékoztatás megismerését követően hozzájárulok.

Dátum:

Aláírás:

Nyilvántartási szám*:
* A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.

Adatlap
(Kérjük zárt borítékban csatolni)
1.

A pályamű alkotójának, alkotóinak neve, címe, anyja neve:
Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:

Anyja neve:

Alkotó neve:
Alkotó címe:
2.

Diákkategória esetén jelige:

3.

Gyártó neve:
Gyártó címe:

4.

Megrendelő neve:
Megrendelő címe:

5.

6.

A szerzői részarány (százalékban)**:
Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

A tulajdonjog megoszlása (százalékban)**:
Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

Név:

-

%

** formatervezési teljesítmény létrehozásában közreműködő alkotók/gyártók megnevezése
*** A díj az itt megadott tulajdonjog arányban kerül kifizetésre
Dátum:

Aláírás:

