Pályázati Felhívás
a 2018. évi
Moholy-Nagy László
Formatervezési Ösztöndíj
elnyerésére

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti
a 2018. évi Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.,
és a Nyír-Demonich Zrt. társfinanszírozásában,
a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. pénzügyi lebonyolítói
közreműködésével.

1) Az ösztöndíjpályázat célja
Elősegíteni a hazai design társadalmi beágyazódását, innovációs
folyamatokba, nemzetgazdaságba való integrációját. Segíteni
az alkotó munkát folytató tervezők szakmai fejlődését, tehetségük
kibontakoztatását, lehetőséget biztosítva saját kezdeményezésű,
vagy gyártói együttműködésben megvalósított projektek
létrehozására.

2) Az ösztöndíj időtartama
6 hónap. A tervezett ösztöndíjas időszak:
2018. május – október.
Beszámoló kiállítás: várhatóan a tárgyévet követő évben

3) Az ösztöndíj összege
Bruttó 900.000.-Ft (a kifizetés 2x háromhavi bontásban történik,
banki átutalással).
Az ösztöndíjast megillető fenti díj összegéből a vonatkozó
jogszabályok szerint adóelőleg kerül levonásra.

4) Pályázati kategóriák
• önálló kezdeményezésű tervezői vagy
designelméleti, -kutatási projekt;
• önálló kezdeményezésű tervezői projekt gyártói
együttműködéssel megvalósítva;
• a pályázati felhívás 2. sz. mellékletében megadott, gyártói
finanszírozással és/vagy együttműködéssel megvalósuló feladat.

5) Pályázati feltételek
A pályázat nyilvános bárki számára (aki a meghirdetett
feltételeknek megfelel), továbbá a Magyar Formatervezési
Tanács javaslatot tehet alkotóművészek számára a pályázaton
való részvételre.
Az ösztöndíjra pályázhat a pályázat benyújtására nyitvaálló
határidő utolsó napját figyelembe véve minden 35. életévét be nem
töltött természetes személy, aki Magyarország területén folytat
alkotói tevékenységet, és szakirányú (MA, MSc) művészeti, illetve
designer egyetemi diplomával rendelkezik. Osztott (többciklusú)
képzés esetén a pályázat benyújtásának a feltétele:
lezárt mesterképzés (MA, MSc) diploma.
Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével
nem lehet pályázni.
Az ösztöndíj egyéni tervezői/elméleti pályázat, azt megosztani
nem lehet.
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Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság újabb
ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram bővítésére,
továbbfejlesztésére, melynek feltétele újabb pályázat benyújtása
és elbírálása.
Az ösztöndíjas az ösztöndíj teljes időtartama alatt nem
részesülhet más, hazai államháztartási forrásból finanszírozott
ösztöndíjban (támogatott DLA képzés, állami művészeti ösztöndíj).
A pályázat nyelve: magyar.

6) A pályázat benyújtásának követelményei
A pályázat tartalmi követelményei:
• hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat;
• részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak
szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/megvalósítási terv
(2-10 oldal);
• szakmai önéletrajz (max. 2 old.);
• portfólió (szakmai alkotómunka és diplomamunka, max. 10 oldal);
• a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén
magyar nyelvű hivatalos fordítás;
• más pályázati programban való részvétel esetén a pályázatba
foglalt program lehatárolása egyértelmű kell legyen.
A pályázat formai követelményei:
a felsorolt dokumentumokat elektronikus és nyomtatott formában
egyaránt be kell nyújtani.
Elektronikus formában:
a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, a nyomtatottal
mindenben megegyező digitális, 10 MB-nál kisebb méretű
PDF fájl formájában, e-mailen, vagy CD-n, illetve pendriveon
kell benyújtani.
E-mail: moholyosztondij@hipo.gov.hu
Nyomtatott formában:
a felsorolt dokumentumokat egy összefűzött, nyomtatott
példányban, maximum A4-es méretben kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj pályázat, Magyar Formatervezési Tanács Irodája”
Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar
Formatervezési Tanács Irodája, 1438 Budapest Pf. 415.
Személyes benyújtás: Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
H-CS: 9:00-16:00

7) Értékelési szempontok

8) A pályázat beadása

A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:
• a program jelentősége, újszerűsége, indokoltsága;
• a pályázó szakmai alkalmassága, felkészültsége;
• a program megvalósíthatósága és fenntarthatósága;
• várható eredménye, hazai és nemzetközi, szakmai, társadalmi
és gazdasági jelentősége;
• a felvetett problémakör kezelése, megoldása a fenntarthatóbb
életmód követésére ösztönöz, illetve a környezettudatos
gondolkodás/cselekvés katalizátoraként működik és/vagy
a környezetminőség javításához hozzájárul;
• a program segíti Magyarország kedvező
országimázsának alakítását;
• a formai követelmények betartása.

A pályázati anyagot egy példányban, a 6) pont szerint összeállítva,
elektronikusan és postai úton tértivevénnyel, a következő címre kell
eljuttatni:

További értékelési szempontok:
• a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki
a 2. sz. mellékletben található gyártói együttműködéssel kiírt
témák közül választva fogalmaz meg pályázati programot;
• vagy a pályázó önálló tervezői programjába gyártói
és/vagy közreműködő hátteret is biztosító, együttműködő
gazdálkodó szervezetet von be;

Elektronikus formában:
e-mail: moholyosztondij@hipo.gov.hu

Érvénytelen a pályázat, amennyiben nem felel meg a pályázati
kiírás feltételeinek:
• hiányos a 6) pontban előírt dokumentáció;
• az adatlap/nyilatkozat a valóságnak nem megfelelő
adatokat tartalmaz;
• a pályázati program más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi
jogát sérti. (Amennyiben ez az Ösztöndíj odaítélését követően válik
ismertté, az ösztöndíjas köteles az ösztöndíjat visszafizetni.)
• határidőn túl érkezik be.
A pályázatok értékelése két fordulóban zajlik.
Az Ösztöndíjbizottság a beadott pályázati dokumentációk
alapján, a második fordulóban a legjobb pályázati programokat
benyújtó pályázókat projektjük személyes bemutatására hívja
meg. Az elbírálásban előnyt jelent a meggyőző szakmai érveken
alapuló önálló véleményalkotás.
Az Ösztöndíjbizottság döntése ellen jogorvoslatnak
helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat,
dokumentumokat titkosan kezeli, az ösztöndíjban részesült
pályamunkákat archiválja.

Nyomtatott formában:
a borítékra kérjük ráírni: „Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj pályázat, Magyar Formatervezési Tanács Irodája”
Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Magyar
Formatervezési Tanács Irodája, 1438 Budapest Pf. 415.
Személyes benyújtás: Magyar Formatervezési Tanács Irodája,
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
H-CS: 9:00-16:00

A pályázat beérkezésének határideje:
2018. április 10. kedd, 16 óra.

9) Adatkezelési tájékoztatás
A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) minden pályázó esetében kezeli az alábbi
személyes adatokat: név, születési idő és hely, anyja neve, adóazonosító
szám, TAJ szám, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, iskolai végzettség,
szakirányú egyetemi diploma témája, a korábban elnyert ösztöndíjak neve,
évszáma és időtartama, amennyiben a pályázat benyújtásakor részesül (hazai
vagy külföldi) ösztöndíjban, annak megnevezése és a benyújtott szakmai program
címe. Az SZTNH kezeli továbbá azokat az adatokat is, amelyeket a pályázó
a részére megad.
Az adatkezelés célja a pályázati feltételeknek (Pályázati Szabályzat, pályázati
felhívás) való megfelelés megállapításához, a feltételeknek nem megfelelő
pályázatok és pályázók kizárásához, valamint a pályázatok elbírálásához
szükséges adatok biztosítása.
Az SZTNH az ösztöndíjat nyert pályázók esetében kezeli az alábbi személyes
adatokat is: a számfejtéshez, az ösztöndíj kifizetéséhez, a kiállított tárgyakra
kötendő biztosítás megkötéséhez szükséges személyes adatokat (pl.
bankszámlaszám) és mindazon személyes adatokat, amelyeket az ösztöndíjat
nyert pályázó a részére megad.
Az adatkezelés célja az ösztöndíjak utalásához, a nyilvánosság biztosításához
és a tájékoztatáshoz, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez, továbbá az
esetleges ellenőrzések lefolytatásához vagy az ösztöndíjak visszafizetéséhez
szükséges adatok biztosítása; valamint az ösztöndíjprogram eredményének
bemutatása, népszerűsítése céljából katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok
megjelentetése nyomtatott formában, illetve online felületeken.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi az ösztöndíjat nyert pályázó nevét
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és az ösztöndíjprogram címét, illetve társfinanszírozó cég (gazdálkodó szervezet)

nevét, emellett nyilvánosságra hozza az ösztöndíjas projekt eredményéről

1. sz. melléklet

készült fényképfelvételeket is az MFT honlapján és a facebook.com/

Támpontok az önálló kezdeményzésű tervezői
vagy designelméleti, -kutatási projekt
témakörben benyújtott pályázatokhoz

magyarformatervezesidij közösségi média felületén. A kiállításon, a papíralapú
és elektronikusan az MFT honlapján elérhető katalógusban közzéteszi
a fentieken túl az ösztöndíjasok, illetve társfinanszírozó gazdálkodó szervezetek
elérhetőségét is.
Az ösztöndíjat nyert pályázók adatai (valamennyi ösztöndíjas neve, az
ösztöndíjprogramjának címe, az ösztöndíjak számfejtéséhez szükséges adatok)
az adott ösztöndíjashoz tartozó finanszírozónak, azaz az Emberi Erőforrások
Minisztériumának és a MANK Kft.-nek, valamint a társfinanszírozó cég(ek)nek
kerülnek továbbításra, közzététel és az ösztöndíj folyósítása céljából.
Az adatkezelés jogalapja mindegyik esetben a találmányok szabadalmi oltalmáról
szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § g) pontjára, a Magyar Formatervezési
Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének
e)-f) és i)-j) pontjaira, valamint a pályázati felhívásra figyelemmel a pályázat
benyújtásával adott hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
5. § (1) bekezdésének a) pontja és 6. § (6) bekezdése, valamint – amennyiben
ennek feltételei fennállnak – 6. § (5) bekezdésének a) és b) pontja alapján.
Az SZTNH az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű
iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ösztöndíjak
kifizetéséhez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési
idő végéig kezeli.

A pályázathoz kapcsolódó adatkezelést adatkezelőként a Magyar Formatervezési
Tanács Irodája (1054 Budapest, Akadémia utca 21.), ha megbízásra került,
a titkársági feladatokat ellátó személy, továbbá a közzététel, az ösztöndíjfizetés,
tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia
utca 3.), a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 2000
Szentendre, Bogdányi utca 51.), valamint a társfinanszírozó cégek (e cégek
megnevezése és elérhetősége a pályázati felhívás 2. számú mellékletében
található) végzik. A pályázathoz kapcsolódóan adatfeldolgozóként járnak el
a katalógusok és a bemutató kiállítás készítői, a kommunikációs felületek kezelői
és a kommunikációs feladatokkal megbízott személyek.
A pályázók – beleértve a nyertes pályázókat is – kérhetik az SZTNH tájékoztatását
a személyes adataik kezeléséről, a személyes adataik helyesbítését, illetve
a kötelező adatkezelés kivételével személyes adataik törlését vagy zárolását,
valamint tiltakozhatnak az adataik kezelése ellen. Az SZTNH a tájékoztatást
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon
belül, az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően adja meg.
Az a pályázó, aki úgy véli, hogy az SZTNH adatkezelése következtében
sérültek a jogai, az illetékes törvényszékhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Budapest, 2018. február 22.
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A design haladó nemzetközi megközelítése alapján a design
a funkcionális, felhasználói és társadalmi igényeket
harmonikusan ötvöző, termékekre (áruk és szolgáltatások) és
folyamatokra alkalmazott innovatív eszközrendszer és szemlélet
együttállása. A korszerű designprojektek komplex, egységet
tükröző projektkoncepciókon alapuló kezdeményezések, olyan
megközelítésmódok alkalmazásával, mint például az inclusive
design, open design, a service design, slow design vagy new craft.
*EuroDesign, 2014.
További szempontok az önálló tervezői, illetve elméleti, kutatási,
illetve gyártói együttműködésre építő projektkoncepciók
strukturálásához:
• A projekt létrehozásának célja, célkitűzés, célcsoportja
• A projekt fókusza
• A projekt megvalósításának további, hozzáadott értéke
• Projekt ütemezése
• Projekt üzleti terve
• A projektben közreműködő/együttműködő partnerek

2. sz. melléklet

Gyártói együttműködésben kiírt témakörök
1) A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által finanszírozott
ösztöndíj feladatkiírása

2) A Nyír-Demonich Zrt. által finanszírozott
ösztöndíj feladatkiírása

Téma:
Egyedi lakberendezési dísztárgyak tervezése

Téma:
A Nyír-Demonich Zrt. gyártási technológiáján alapuló, lapra
szerelt, online értékesíthető, kis és/ vagy közepes szériában
gyártható kisbútor vagy bútorcsalád, vagy lakberendezési
kiegészítő tervezése rétegelt lemezből a cég speciális láda
vasalatának felhasználásával.

Feladat:
Fontos, hogy az egyes elemek formájukban és dekorálásban
kollekcióként is jól harmonizáljanak, egyfajta rendszert alkossanak
egymással. A modern épületek belső tereiben, átalakult
belsőépítészeti megoldások között keressük ezeknek az új
megoldásoknak a megnyilvánulási formáit herendi porcelánból.
Az ösztöndíjast arra a feladatra kérjük fel, hogy tanulmányozva
a megváltozott lakókörnyezetet, mutasson fel formai és dekorálási
megoldásokat a herendi porcelán új megjelenési lehetőségeire.

Követelmények:
• a tárgyaknak Herend gyártási technológiájához illeszkedőnek és
sorozatgyártásra ill. piaci értékesítésre alkalmasnak kell lenniük;
• az ösztöndíj keretében készülő tárgyak feleljenek meg a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. gyártási, kereskedelmi, gazdaságossági
és művészi elvárásainak;
• az ösztöndíjasnak az ösztöndíj időtartamának jelentős részét
a kiíró telephelyén kell töltenie, így biztosítva lehetőséget
a speciális technológia minél alaposabb megismerésére és annak
szakmai szempontból történő hasznosítására (a szállás és étkezés
térítési díj mellett helyben biztosítható).
A pályázat elbírálásánál elengedhetetlen szempont
a porcelántervezői és kivitelezői szakmai jártasság, önálló
munkavégzési képesség.

További információ:
Wolffné Eckert Gyöngyi, termékfejlesztési osztályvezető
Telefonszám: +36 20 243 5686
E-mail cím: gyongyi.wolff@herend.com

Feladat:
A kis- és/vagy közepes szériában gyártható kisbútor vagy
bútorcsalád, vagy lakberendezési tárgy alapvető karakterét
a választott alapanyagoknak kell meghatározniuk. Ezek egyike
a rétegelt lemez (felületkezelt vagy natúr), amely a technológiából
következően minimum 6, maximum 12 mm-es lehet. A másik
összetevő a cég megkülönböztető jegyévé vált, ipari karaktert
adó speciális dobozvasalat, amelyet nagy nyomású préseléses
eljárással rögzítenek a rétegelt lemezre. A két alapanyagon
túl – természetesen – kiegészítő anyagok is használhatók.
A tervezés során szem előtt kell tartani a lapra szerelt jelleget,
mivel a tárgyak / bútorok online értékesítéssel, csomagküldő
szolgálatokon keresztül jutnak el a vevőkhöz. A terméket a vevők
maguk fogják összeállítani, kivéve a vasalatok rögzítését, mivel
azokat a cég előre rápréseli az egyes elemekre. Tehát olyan
ötleteket várunk, amelyek „véges” elemből állnak, könnyen
szerelhetők, szerkezetük átlátható és méretezésükben figyelembe
veszik a postai feladás kötöttségeit. Designtudatos, városi
fiatalokat célzunk meg (20+, 30+ korosztály), akik otthonukat
szívesen rendezik be indusztriális jellegű bútorokkal, kiegészítőkkel,
nem idegen tőlük a DIY attitűd és plusz vonzerőt jelent számukra,
ha a ready to use termékek helyett saját maguk fejezhetik be /
állíthatják össze a tárgyaikat.

Követelmények:
• nesting, illetve 3,5–5D-s CNC technológia használata;
• 6-12 mm-es rétegelt lemez kombinálása a Nyír-Demonich
speciális láda vasalatával;
• lapra szerelt kivitel;
• kis- és/vagy közepes szériában történő gyárthatóság;
• reális előállítási költség;
• kiegészítő anyagként tömörfa, MDF, fém stb. tervezhető, vagyis
minden olyan anyag, amely nesting, illetve CNC technológiával
könnyen megmunkálható.

További információ:
Szarka István, termelésvezető
Telefonszám: +36 20 204 9385
E-mail cím: szarka.istvan@demonich.hu
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2. sz. melléklet

Gyártói együttműködésben kiírt témakörök
3) MAFORM feladatkiírása (A)

4) MAFORM feladatkiírása (B)

Téma:
Okosotthon eszköz formatervezése

Téma:
Blockchain a mindennapokban

Feladat:

Feladat:

Olyan otthoni intelligens eszköz tervezése, ami a ma és
a közeljövő elérhető technológiai lehetőségeket (pl. mesterséges
intelligencia, autonóm rendszerek, szenzorok, vezeték nélküli töltés,
hangfelismerés stb.) felhasználva valóban hasznos kiegészítője
lehet egy háztartásnak.

Blockchain technológia mindennapos felhasználási lehetőségeinek
kutatása. A kutatás alapján olyan eszköz (és opcionálisan
egy hozzá kapcsolódó szolgáltatás) tervezése, ami a kutatás
eredményeit felhasználva, valós problémára, a blockchain
technológiát alkalmazva ad választ.

Követelmények:

A blockchain, azaz „blokklánc” technológia nagyon népszerű
napjainkban. Lényegét tekintve rendkívül egyszerű dologról
van szó: láncba kapcsolt adatcsomagokról, ahol a teljes
információhalmazt maga a láncolat alkotja, ami több autonóm
szereplőnél tárolódik. A technológia épp felfutóban van, ilyen
rendszerre épülnek a kriptovaluták is (pl. bitcoin). De rengeteg
lehetőség rejlik benne ezen túl is, hasznos lenne megvizsgálni,
miképp hathat ez tárgykultúránkra.

• a tárgynak valamilyen valós igényhez vagy szükséglethez
kapcsolódó problémára kell választ adnia;
• a tárgyról demonstrációs célú prototípusnak és működést
bemutató videónak kell készülnie
(nem szükséges működő prototípusnak lennie);
• az eszköznek racionális költségek mellett, piacképesen
gyárthatónak kell lennie 5 éves időtávban.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a pályázó jártassága IoT
eszközök körében.

További információ:
Molnár László Péter, ügyvezető
Telefonszám: +36 30 747 2416
E-mail cím: peter.molnar@maformdesign.com

Követelmények:
• a tárgynak valamilyen valós igényhez vagy szükséglethez
kapcsolódó problémára kell választ adnia;
• a tárgyról (szolgáltatásról) demonstrációs célú prototípusnak
és működést bemutató videónak kell készülnie (nem szükséges
működő prototípusnak lennie);
• az eszköznek racionális költségek mellett, piacképesen
gyárthatónak kell lennie 5 éves időtávban.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a jelölt jártassága
IoT eszközök körében.

További információ:
Molnár László Péter, ügyvezető
Telefonszám: +36 30 747 2416
E-mail cím: peter.molnar@maformdesign.com
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2. sz. melléklet

Gyártói együttműködésben kiírt témakörök
5) A Flying Objects feladatkiírása
Téma:
Szerethető tárgyak a ház körül – Háztartási eszköz
tervezése a Flying Objects Design Stúdió Kft.
közreműködésével
Feladat:
Elektromos alkatrészeket nem tartalmazó tetszőleges háztartási
eszköz tervezése, ami mindennapi problémákra reagálva nyújt
megoldást. Szolgálhatja a főzés, a tárolás, a rendszerezés,
a takarítás vagy akár a kerti munkák könnyebbé tételét.
A feladat egyik célja, hogy olyan termékek szülessenek, melyek
megállják a helyüket akár egy világmárka tömeggyártott
szortimentjében is.

Követelmények:
• a végeredmény költséghatékony, tömeggyártásra
alkalmas termékkoncepció legyen;
• magas hozzáadott design értékkel rendelkezzen, a megjelenése
előremutató, a nemzetközi trendeknek megfelelő legyen;
• az ösztöndíjprogram lezárásaként a tárgyból készüljön
működőképes prototípus, működéséről és használatáról egyszerű
animáció, vagy videó.
A Flying Objects a termék prototipizálását egyeztetés alapján
finanszírozza, a prezentációs anyagok készítéseben pedig
segítséget vállal.
Az elkészült prototípusokat a stúdió bemutatja partnereinek
is, későbbi értékesítés és gyártás céljából, a feladat így egy élő,
gyakorlatias projektben segít tapasztalatot szerezni a pályázónak.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a 3D-s szoftverek ismerete,
valamint a jó vizuális prezentációs készségek.

További információ:
Flying Objects Design Stúdió Kft.
Húnfalvi András, tervező/ügyvezető
Telefonszám: +36 20 966 0930
E-mail cím: info@flyingobjects.hu
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Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2018
Pályázati Adatlap

A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázatra
benyújtott szakmai program címe:

Kötelezően, hozzájárulással megadandó adatok:

_______________________________________________________________________

Kérjük olvashatóan és hiánytalanul kitölteni!

A pályázó adatai:
Neve:_________________________________________________________________
Állampolgársága:____________________________________________________
Anyja neve:___________________________________________________________
TAJ száma:___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
A választott pályázati kategória: (kérjük megjelölni)
• önálló kezdeményezésű tervezői vagy designelméleti,
-kutatási projekt témakörben benyújtott feladat;
• önálló kezdeményezésű,
gyártói együttműködéssel megvalósított feladat;
• a pályázati felhívás 2. sz. mellékletében megadott,
gyártói finanszírozással és/vagy együttműködéssel
megvalósuló feladat.

Adóazonosító száma:________________________________________________
Születési helye és ideje (év hó nap):__________________________________

Dátum:__________________________ Aláírás:____________________________

Állandó lakcíme:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Levelezési címe:______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Telefon:_______________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Iskolai végzettsége:
(kérjük az adott intézményt, a végzés évét és a szakot is megnevezni)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Szakirányú egyetemi diploma témája:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Korábban elnyert ösztöndíj(ak) neve, éve és időtartama:
_______________________________________________________________________

Nyilatkozat
Alulírott _______________________________________ kijelentem:
• a pályázati kiírás feltételeinek megfelelek;
• az Adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek, az adataimban beállt esetleges
változásokat 8 napon belül bejelentem;
• 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;
• hozzájárulok, hogy az ösztöndíjprogram keretében
megadott személyes adataimat az ösztöndíjprogramban
közreműködő személyek, szervezetek és testületek kezeljék,
az ösztöndíjprogram céljaira használják;
• 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;
• a pályázati felhívásban, továbbá a Pályázati
Szabályzatban foglaltakat elfogadom, és azok
rendelkezéseinek, továbbá az Ösztöndíjbizottság
döntéseinek alávetem magam.

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

_______________________________________________________________________

Dátum:__________________________ Aláírás:____________________________

