
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2010. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti  Kutatási  és  Technológiai  Hivatal,  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium,  a  Magyar 
Szabadalmi  Hivatal  és  a  Magyar  Formatervezési  Tanács  közös  pályázatot  hirdet  fiatal  tervezők 
részére.

Az ösztöndíj pályázat célja 
Elősegíteni  a  hazai  formakultúra  fejlődését  és  elterjedését,  a  design  integrációját  az  innovációs  
folyamatokba, a gazdaságba. 
Segíteni az önálló alkotói munkát folytató tervezők szakmai fejlődését, tehetségük kibontakoztatását. 
Lehetőséget biztosítani saját kezdeményezésű, vagy meghatározott  témával, gyártói háttérrel együtt  
pályázók  munkáinak,  illetve  teoretikus,  oktatásfejlesztéssel,  kutatással  foglalkozó  pályázatoknak  a 
megvalósulására. 

Az ösztöndíj összege: bruttó 1 200 000 Ft (a kifizetés negyedéves bontásban történik).

Az ösztöndíj időtartama: 2010-es év
Indokolt esetben a befejezett éves program és új pályázat alapján az Ösztöndíjbizottság ezt további egy 
évvel meghosszabbíthatja.

Az  ösztöndíj  odaítéléséről  az  Ösztöndíjbizottság  kuratóriuma dönt.  A döntés  ellen  jogorvoslatnak 
helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli.

Az  Ösztöndíjbizottság  figyelemmel  kíséri,  és  év  végén  értékeli  az  ösztöndíjasok  munkáját.  Az 
Ösztöndíjbizottság  jogosult  dönteni  az  ösztöndíj  halasztásáról,  meghosszabbításáról,  illetve 
visszavonásáról.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

o a  pályázati  kiírás  mellékletében  megadott,  gyártói  együttműködéssel  megvalósuló 
téma,

o szabadon választott tervezői feladat,

o elméleti, kutatási témafeldolgozás.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az ösztöndíjra pályázhat minden 35 év alatti (1975. január 1. után született) természetes személy, aki 
Magyarország  területén  folytat  alkotói  tevékenységet,  és  szakirányú,  egyetemi  diplomával 
rendelkezik. 

Az ösztöndíjat megosztani nem lehet.

A pályázó  programjának – a  pályázó  egyéni  szakmai  fejlődésén  keresztül  –  elő  kell  segítenie  az 
ösztöndíj célkitűzését.

Az  ösztöndíjas,  az  ösztöndíj  folyósításának  teljes  időtartama  alatt,  nem  részesülhet  más,  hazai, 
államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban. A szabály megsértése esetén az ösztöndíj átutalt, 
teljes összege a mindenkori jegybanki alapkamattal együtt visszafizetendő.

A pályázat nyertese az ösztöndíj időtartama alatt:

o köteles gondoskodni programja maradéktalan megvalósításáról,

o köteles  megfelelni  a  Pályázati  Szabályzat  előírásainak  és  az  Ösztöndíjbizottság 
döntéseinek,

o csak  olyan,  egyéb,  szakmai  tevékenységet  folytathat,  amely  nem  akadályozza  az 
ösztöndíj keretében végzett munkáját,

o részt vehet szakmai pályázatokon, csoportos, illetve egyéni kiállításokon. 



A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

o szabályosan kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat,

o részletes szakmai program, ütemezéssel,

o szakmai életrajz,

o diplomamunka és a szakmai alkotómunkát bemutató portfolió,

o a diploma másolata (külföldön szerzett végzettség esetén a magyar nyelvű hivatalos 
fordítás),

o az egyéni továbbképzést szolgáló tervek leírása.

A felsorolt  dokumentumokat  digitális  formátumban  (CD-n  vagy  DVD-n)  és  mellette  nyomtatva, 
maximum A4-es méretben, összefűzve kell beadni. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 

o a pályázati feltételeknek nem felel meg,

o hiányos a mellékelt dokumentáció,

o az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

o határidőn túl történik feladása, vagy benyújtása.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

o a program újszerűsége, megvalósíthatósága, hazai és nemzetközi, szakmai, társadalmi 
és gazdasági jelentősége,

o a pályázó szakmai felkészültsége.

Az elbírálásnál előnyt élvez az a pályázat, amely a mellékletben megadott témák közül választva 
fogalmaz meg programot.

A PÁLYÁZAT BEADÁSA
A pályázatokat az Ösztöndíjbizottság titkársága kezeli. Kapcsolattartó: Szombathelyi Réka.
Telefon: (06 1) 355-0341, e-mail: szombathelyi.reka@budairajziskola.hu.

A pályázati anyagot egy példányban, postai úton tértivevénnyel vagy személyesen a következő címre 
kell eljuttatni: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás u. 45. 
A borítékra kérjük ráírni: „Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat”.

A pályázat beérkezésének határideje: 2010. február 12. péntek, 16 óra.

A pályázati  kiírás,  a  hozzá  tartozó  mellékletek,  az  adatlap,  a  nyilatkozat,  valamint  a  pályázati 
szabályzat beszerezhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodáján (1054 Budapest, Zoltán u. 6.), a 
Magyar  Formatervezési  Tanács  honlapján  (www.mft.org.hu),  illetve  a  Budai  Rajziskolában  (1123 
Budapest, Alkotás u. 45.).

Együttműködő vállalatok: Alu-Style Kft., Crea Form Kft., Ico Zrt., Multinetwork Kft., Tungsram 
Schréder Zrt.

A feladatkiírások a pályázati kiírás mellékletében találhatók.

Budapest, 2010. január 14.

http://www.mft.org.hu/
http://a/


PÁLYÁZATI ADATLAP

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2010

A pályázó adatai: 

Név:................................................................................................................................................. .........

Születési hely: …………………………. év ………….hó ..………. nap.................................................

Állandó lakcím: ........................................................................................................................ ...............

Levelezési cím: .................................................................................................................................. ......

Telefon: ……………………..Mobil:………………………………….Fax: .................... .......................

E-mail: ................................................................................................................................................ .....

Szakirányú egyetemi diploma TÉMÁJA, a kiállítás éve, az EGYETEM neve: 
...................................................................................................................................... ...........................

...................................................................................................................................... ...........................

...................................................................................................................................... ...........................

Korábban elnyert, ösztöndíj(ak) neve, évszáma és időtartama:
...................................................................................................................................... ...........................

...................................................................................................................................... ...........................

...................................................................................................................................... ...........................

Jelenleg részesül-e hazai vagy külföldi ösztöndíjban? (ha igen, nevezze meg):

………………………………………………………………………………………………………..

A  Moholy-Nagy  László  Formatervezési  Ösztöndíj  pályázatra  benyújtott  szakmai 
programjának címe: 
...................................................................................................................................... ...........................

...................................................................................................................................... ...........................

...................................................................................................................................... ...........................

A választott kategória (kérjük aláhúzni): 
o a pályázati kiírás mellékletében megadott, gyártói együttműködéssel megvalósuló téma,

o szabadon választott tervezői feladat,

o elméleti, kutatási témafeldolgozás.

Kérjük hiánytalanul kitölteni!

Dátum: …………………………...     Aláírás: ………………………………..



NYILATKOZAT

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2010

Alulírott …………………………………………………………………………  kijelentem: 

o a pályázati kiírás feltételeinek megfelelek,

o az Adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, az adataimban beállt esetleges 

változásokat 8 napon belül bejelentem,

o nem részesülök más, hazai, állami ösztöndíjban, és tudomásul veszem, hogy ösztöndíjas 

időszakom  alatt  köteles  vagyok  azonnal  közölni,  amennyiben  hazai,  államháztartási 

forrásból finanszírozott ösztöndíjra felvételt nyertem,

o hozzájárulok,  hogy  az  ösztöndíjprogram  keretében  megadott  személyes  adataimat  az 

ösztöndíjprogramban közreműködő személyek és testületek az ösztöndíjprogram céljaira 

használják,

o az  ösztöndíj  részemre  történő  odaítélése  esetén  hozzájárulok  az  ösztöndíjprogram 

keretében  készített  műveim  képfelvételen  történő  rögzítéséhez,  kiállításához,  továbbá 

műveimnek az ösztöndíjprogramról készített kiadványban, műsorban, valamint a sajtóban 

és az MFT honlapján történő bemutatásához.

Dátum:…………………………...     Aláírás: ………………………………..



MELLÉKLET

Gyártói együttműködéssel megvalósuló témák 2010



1. ALU-STYLE Kft.
Fejlesztési feladat
Tolóajtó-rendszer új műszaki megoldással

A feladat meghatározása
Pályázó  feladata  az  Alu-Style  Kft.  által  fejlesztendő  sorolható  beltéri  tolóajtó-rendszer  formai  és 

funkcionális tervezése. A pályázó vizsgálja meg a különböző felhasználási és beépítési lehetőséget, 

szem előtt tartva az Alu-Style Kft. által képviselt dizájnt.

Kritériumok
-  Az Alu-Style  Kft.  jelenlegi  minőségi  és  dizájn követelményeinek  szem előtt  tartása.  Eddig  nem 

használt  originális  műszaki  megoldás  kidolgozása,  elsősorban a  mozgó alkatrészek és  az alapvető 

funkciók szempontjából.

- Gyárthatósági és gazdaságossági szempontok figyelembevétele.

- A rendszer és szerelhetőség minél egyszerűbb kidolgozása.

- Egyéb versenyképességet fokozó tényezők szem előtt tartása.

Egyéb feltételek
Pályázó munkája során stílus, anyag és technológia megkötése nélkül alkothat. Fontos, hogy eredeti 

tartalmi és formai megoldások szülessenek, a nemzetközi piacon jelenlévő hasonló alapkoncepciójú 

termékek „utánérzései” nem kívánatosak.

Célpiac
Az Alu-Style  Kft.  40 országba szállítja  alumínium rendszereit.  Így a hazai  mellett  a  potenciálisan 

elérhető célterület a teljes világpiac.

A külföldi piacok közül ezen termékekre a következő országokból van kifejezett érdeklődés: Ausztria, 

Németország, Csehország, Olaszország, Dél-Afrika.

Az Ösztöndíjasnak a meghatározott témában való munkájához az Alu-Style Kft. alapanyagot, 

technikát és személyes konzultációt biztosít, valamint hozzájárulást az utazási költségeihez.

Kapcsolattartó: Ferenczi Péter ügyvezető igazgató

8000 Székesfehérvár, Sóstói Ipari Park, Osztrák u. 16. 

Tel./Fax: + 36/22-501-189 

E-mail: gyorgy.gabriella@alu-style.hu

http://alu-style.hu/

mailto:gyorgy.gabriella@alu-style.hu


2. CREA Form Kft.

Fejlesztési feladat
         

Műanyag fröccsöntési technológiára alapozott új megoldású konyhai, irodai vagy otthoni 
használati eszközcsaládnak és csomagolásának a kialakítása, kifejlesztése

Tervezési feladatok
1. Koncepció szintű látványtervek készítése konyhai, irodai vagy otthoni használatra szánt műanyag, 

fröccsöntéssel  készített  eszközcsalád,  valamint  az  eszközcsalád  elemeinek  papír,  fólia  stb. 

csomagolásának tervezése – az alábbi követelmények alapján:

- esztétikus kivitel, letisztult formavilág,

- maximális komfort, kényelem biztosítása a felhasználó számára használat közben, 

- minőségérzet fokozása, prémium minőségű megoldások,

- logó/márkanév elhelyezhetősége,

- többféle színkombináció alkalmazhatósága, anyagkapcsolatok, részelemek tervezése,

- könnyű tisztíthatóság, higiéniai szempontok,

- csomagolás, terítékrajzok megtervezése, kapcsolódások, rögzítések szerkesztése,

- sorozatgyártásra alkalmas kialakítás.

2. Ergonómiai szempontokhoz igazított műanyag elemek formatervezése.

Prototípusgyártáshoz alkalmas számítógépes látványtervek készítése többféle változatban.

3.  Az  eszközök  csomagolásának  tervezése  ergonómiai  és  kommunikációs  paraméterek  alapján, 

prototípus készítése a terítékrajzok alapján, a csomagolás grafikájának nyomdai előkészítése.

A gyártó a feladat végzése közben saját telephelyén díjmentes konzultációs lehetőségeket biztosít.

A CREA Form Kft. a rendelkezésre álló és a feladat elkészítéséhez szükséges marketing specifikációt 

és műszaki dokumentációt a feladattal megbízott személynek átadja, a jóváhagyott tervek alapján saját 

gyártási hátterével a prototípus elkészítését vállalja.
            

Kapcsolattartó: Gaszt Attila ügyvezető

Tel.: + 36/30-343-5626

CREA Form Kft. 2030 Érd, Szajkó u. 26.

(GIA Form Kft. 2030 Érd, Kornélia u. 3/a)

Tel.: + 36/23-366-738

E-mail: attila.gaszt@giaform.hu

http://www.giaform.hu/

mailto:attila.gaszt@giaform.hu


3. ICO Zrt.

Fejlesztési feladat        

Új  megoldások  íróasztalra  kerülő  írószertartóra,  tárolóra,  írószertartó  és  tároló  családra  – 
műanyagöntési, vákuumszívási, plexi megmunkáló, fémhajlítási és stancolási technológiákra alapozva.

A feladat lényege az, hogy a megváltozott  tárgyi környezetben élő, íróasztal mellett dolgozó XXI. 

századi ember igényeit, megváltozott tevékenységeit figyelembe véve és tanulmányozva olyan asztali 

tárgyak kerüljenek tervezésre, amelyek: 

- sorozatgyártásra alkalmasak, 

- a kor igényeinek megfelelnek,

          - letisztult formavilággal, barátságos megjelenéssel, esztétikus kivitellel rendelkeznek, 

- maximális komfortérzetet sugallnak,

- minőségérzetet kínálnak,

- többféle színkombinációban alkalmazhatóak, 

- könnyen tisztíthatóak

- és a gyártásukhoz szükséges felszerszámozás költségkímélő. 

Készüljön el egy ötletterv, melyet a kiíró jóváhagyását követően a részleteket is tartalmazó, komplett 

dokumentáció tartalmaz 3D mérnöki tervezői szoftverkörnyezetben. 

A gyártó a feladat végzésére saját telephelyén díjmentes konzultációs lehetőségeket biztosít. 

Sikeres fejlesztés esetén az ICO Zrt. vállalja, hogy saját technikai hátterével a prototípus gyártásához 

minden feltételt és anyagot biztosít. 

Kapcsolattartó: Juhász Zoltán

                   2013 Pomáz, ICO út 2990. Hrsz.

                   Tel.: + 36/26-527-224

                   Mobil: + 36/30-627-4275

                   E-mail: zoltan.juhasz@ico.hu

http://www.ico.hu/

mailto:zoltan.juhasz@ico.hu


4. MULTINETWORK Kft.    

  Fejlesztési feladat                                                                                       

A jelenlegi lakberendezési trendekbe illeszkedő radiátorburkolat-család kifejlesztése

Feladatok
- A Multinetwork Kft.  által 2008-ban felkarolt  és kialakított specifikus termékkör bővítése további 

típusokkal  oly módon,  hogy az  új  modellek  az  eredeti  irányvonal  folytatásaként  célozzák  meg  a 

Magyarországon  előforduló  trendorientált  enteriőrök  harmonikusabbá  tételét  új  építéseknél  és 

felújításoknál egyaránt. 

-  A  fejlesztés  tárgyaként  létrejövő  termékek  hordozzák  felismerhetően  a  jelenleg  futó  stílusok 

ismertetőjegyeit,  és  egyúttal  feleljenek  meg  a  fűtőtestburkolatok  nemzetközi  tapasztalati 

kritériumainak is az optimális hőáramlás-kontroll és kezelhetőség tekintetében.

- A megoldások elkészíthetők, gyárthatók legyenek a Magyarországon fellelhető alapanyagokból, az 

itthon elérhető technológiákkal.  A fejlesztésben preferáljuk az újszerű, dekoratív, előre gyártható, a 

különböző  méretekre  rugalmasan  alkalmazható,  szerelő  szakember  által  a  helyszínen 

konfekcionálható, vagy akár házilagosan összeállítható megoldásokat.

-  Készüljön  el  egy ötletterv,  melyet  a kiíróval  történt  konzultáció  után a részleteket  is  tartalmazó 

komplett dokumentáció elkészítése kövessen 3D mérnöki tervezői szoftver környezetben.

A tervezéshez irányvonalat adó internetes oldalak: www.perfetti.hu, www.radiatorburkolat.lap.hu.

Sikeres fejlesztési aktivitás esetén a Multinetwork Kft. vállalja, hogy a prototípus(ok) elkészítését saját 

szervezésben megvalósítja, és a kiválasztott munkákat a sajtóban, valamint az interneten is publikálja.

Kapcsolattartó: Gajzágó György tervező, ügyvezető

1037 Budapest, Verhovina u. 4.

Mobil: + 36/30-944-6633

E-mail: gajzago@multinetwork.hu

http://www.radiatorburkolat.hu/

mailto:gajzago@multinetwork.hu
http://www.radiatorburkolat.lap.hu/
http://www.perfetti.hu/


5. TUNGSRAM SCHRÉDER Zrt.
Fejlesztési feladat
Szociális köztér

A Tungsram-Schréder ZRt. elkötelezett híve az innovatív gondolkodásnak, nyitott az új technológiák 
felé, melyek eszközei lehetnek valami új, addig még nem tapasztalt-látott érték létrehozásának. Cé-
günk nemcsak mint világítástechnikai berendezés és utcabútor-gyártóként kíván megjelenni, hanem 
művészeti és szociológiai vonatkozásban is foglalkozni kíván a közterekkel. 

A feladat meghatározása
A pályázó feladata a TUS folyamatos fejlesztés alatt álló utcabútor kínálathoz kapcsolódik, melynek 
témája „Szociális köztér”. Olyan városi agórákban, szabad terekben installálható berendezési tárgyak, 
amelyek környezet- és kommunikációteremtő erővel bírnak, súlyponti egységeket generálnak és vonz-
zák (akár funkciójuk, akár arculatuk révén) a gyalogos forgalmat. 
A berendezéseknek multifunkcionálisnak kell lennie. Az alapvető városi használat mellett a tárgy ren-
delkezzen valamilyen más, az esztétikai funkción is túlmutató egyéb használati értékkel is.

Kritériumok
A készítendő tervvel kapcsolatos követelmények:

- új, kiegészítő funkciók beépítése,
- ergonómiai követelményeknek való megfelelés,
- világítástechnikai és utcabútor berendezések kombinációja, fúziója, „öszvér-termék”,
- a cég számára rendelkezésre álló és az azokat kiegészítő innovatív technológiák használata,
- a köztéri használatnak megfelelő vandálbiztosság, strapabíró anyagok,
- egyedi, a funkciót szem előtt tartó, visszafogott, homogén design,
- további kritériumok a pályázóval a közös konzultáció során kerülnek meghatározásra.

Egyéb feltételek
A Schréder Group által gyártott berendezések mind felső vagy felső-közép kategóriás termékek, ezért 
elvárt, hogy a készítendő pályamű is hasonló minőségi követelményeknek feleljen meg. A TUS terve-
zőirodája havi rendszerességgel meghallgatja a pályázót az addig elkészített terveiről és kötetlen be-
szélgetés keretében keresik a továbblépési lehetőségeket. Lehetőséget biztosítunk továbbá a cég telep-
helyén történő előre egyeztetett konzultációra és esetleges munkára.

Célpiac
A Tungsram-Schréder ZRt. anyacége, a Schréder Group SA jelenleg több mint 40 országban rendelke-
zik saját, vagy helyi partnervállalati képviselettel. Cégünk lehetségesnek tartja a magyar piaci értékesí-
tés mellett a csoporton belüli, nemzetközi szintű terjeszkedést. 

Kapcsolattartó: Kelemen László műszaki igazgató
2084 Pilisszentiván, Tópart 2., Postacím: 2084 Pf. 7 
Tel.: + 36/26-568-026
Fax: + 36/26-568-001
E-mail: kelemen.l@schreder.hu
http://www.schreder.hu/
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