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Maradj otthon és
pályázz!

fejlődését, tehetségük kibontakoztatását, lehetőséget
biztosítva saját kezdeményezésű, vagy gyártói
együttműködésben
megvalósított
projektek
létrehozására.

Rendkívüli veszélyhelyzet
A koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való
tekintettel a Szellemi Tulajdon Hivatala és a Magyar
Formatervezési Tanács Irodája március 18-tól
határozatlan időre szünetelteti a személyes
ügyfélszolgálatot.
E-mailes
elérhetőségeinken
továbbra is elérhetőek vagyunk.

Az ösztöndíjra pályázhat minden 35 év alatti
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.

A Magyar Formatervezési Tanács meghirdette az
általa gondozott éves nagy pályázatokat.

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
A fiatal tehetségek alkotói munkáját és szakmai
fejlődését segítő, több mint három évtizedes múltra
visszatekintő ösztöndíjpályázatot ez évben is
meghirdette az ösztöndíjprogramot kezelő Magyar
Formatervezési Tanács, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
és
a
Herendi
Porcelánmanufaktúra
Zrt.
társfinanszírozásában, a Maform Kft. és a Varkoly
Fiai Kft. szakmai közreműködésével, a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi
lebonyolítói közreműködésével.
A koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való
tekintettel a Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj pályázatra a korábbinál két héttel tovább
lehet pályázni. Az új benyújtási határidő 2020.

április 14. kedd. Ezzel egyidejűleg a benyújtás
követelménye is módosult, a pályázatokat elegendő
e-mail-en elküldeni.
Az ösztöndíjpályázat célja elősegíteni a hazai design
nemzetgazdasági
integrációját,
társadalmi
beágyazódását az innovációs folyamatokba. Segíteni
az alkotó munkát folytató fiatal tervezők szakmai
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Az ösztöndíj időtartama 6 hónap
A tervezett ösztöndíjas időszak:
2020. május – november
Beszámoló kiállítás:
tervezetten a tárgyévet követő évben.
Az ösztöndíjast megillető díj: 900.000.-Ft.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020.04.14.
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap letölthető
MFT honlapjáról: mft.org.hu.
Friss hírek az ösztöndíj facebook oldalán:
facebook.com/moholyosztondíj

A 2020-as Ösztöndíjbizottság elnöke:
Dr. Németh Edit Eur. Erg., ergonómus; egyetemi
adjunktus, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék,
Gazdálkodástudományi Intézet, Eötvös Loránd
Tudományegyetem;
oktatási
dékánhelyettes,
Gazdaságtudományi Kar, Neumann János Egyetem
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Az Ösztöndíjbizottság tagjai:
Einspach Gábor, felelős kiadó, Artmagazin;
igazgató, Art+Text Budapest
Halasi
Zoltán,
Ferenczy
Noémi-díjas
grafikusművész; kreatív igazgató, Art Force Design
Hosszú Gergely, négyszeres Red Dot díjas
designer;
ügyvezető,
tulajdonos,
CO&CO
Designcommunication Kft.
Mascher Róbert DLA, formatervező; elnök, Fiatal
Iparművészek Stúdiója Egyesület
Rejka Erika DLA, keramikusművész, főiskolai
docens, Design Intézet, METU
Tóth Bori, textiltervező
Sebestyén Ferenc DLA, építész, tárgy- és
környezettervező,
egyetemi
adjunktus,
Rajzi
Tanszék, Építészmérnöki Kar, MBE, kuratóriumi tag,
MDKA, továbbá a finanszírozók képviselői.
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A bizottság elnöke:
Harmati Hedvig DLA, textiltervező, tanszékvezető,
Textiltervező Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem
A bizottság elnökhelyettese:
Kassai
Ferenc,
Ferenczy
Noémi-díjas
grafikusművész, egyetemi docens, Alkalmazott
Művészeti Intézet, Soproni Egyetem.

Magyar Formatervezési Díj 2020
Az innovációs és technológiai miniszter a Magyar
Formatervezési Tanács közreműködésével idén is
meghirdeti a Magyar Formatervezési Díj pályázatot.
A legrangosabb hazai design elismerésre alkotók és
gyártók pályázatát egyaránt várják termék, terv,
vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában.
A beadási határidő 2019. május 6. – de a
járványügyi rendkívüli helyzet miatt a beadási
határidő
módosulhat,
kérjük,
figyeljék
híradásainkat.
A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap
letölthető az MFT honlapjáról: mft.org.hu
Friss információk és érdekességek elérhetőek:
facebook.com/magyarformatervezesidij
A grafikai tervezést az arculati megújításra kiírt
pályázat győztese, az L2 Studio – Lakosi Krisztián és
Lakosi Richárd tervezőgrafikusok végezték.
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A bizottság tagjai:
Farkas Anna, Ferenczy Noémi- többszörös Red Dot
és TDC-díjas tervezőgrafikus
Gaszt Attila, ügyvezető igazgató, GIA Form Kft.
Hefkó Mihály DLA, Ferenczy Noémi és Ybl Miklósdíjas 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, Ferenczy Noémi-díjas formatervező,
egyetemi docens, oktatási rektorhelyettes, MoholyNagy Művészeti Egyetem
Nádas Gergely, formatervező, adjunktus, Építészet
és Design Tanszék, Budapesti Metropolitan
Egyetem
Dr. Radácsi László, stratégiai és innovációs
rektorhelyettes, Budapesti Gazdasági Egyetem
Sütő
Erika,
Magyar
Formatervezési-díjas
szilikátipari tervező, ékszertervező
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Design Management Díj 2020
A tizenkét éve alapított Design Management Díjat a
Magyar Formatervezési Tanács azzal a céllal hívta
életre, hogy elismerje azokat a szervezeteket,
melyek példaértékű eredményeket és sikeres
működési
modelleket
mutatnak
fel
a
designmenedzsment hatékony projekt és szervezeti
integrációja révén, hazai és nemzetközi szinten is
felhívták magukra a figyelmet.

A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég,
szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt:
szervezet), amelynek székhelye Magyarország
területén van.
A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy
szolgáltatásokat
nyújtó
szervezet,
amelynek
tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design
alkalmazásának, és amely a jelen felhívást
megelőző 3 évben végzett tevékenysége során a
designmenedzsment alkalmazásával példamutató
eredményt ért el.
A felhívás és a kérdőív elérhető az MFT
honlapján: mft.org.hu
A bírálóbizottság elnöke:
Dr. Simon Attila, vezérigazgató, Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt.

Évente bruttó 1 millió forintban részesül a
legkiválóbbnak ítélt vállalat, intézmény, valamint
elismerő oklevélben részesülnek a bírálóbizottság
által szintén kimagaslóan eredményesnek ítélt
gazdálkodó szervezetek.
A Díjra várjuk azon szervezetek nevezését, amelyek
magukénak vallják a Díj által közvetített értékeket,
ezen működési elvek alkalmazását sikerük fontos
elemének tartják.
A Design Management Díjon a nevezés,
egyidejűleg a dokumentáció beküldésének
határideje: 2020. június 30.
A Díjra emellett minden magánszemély is jelölheti a
látókörébe eső, a fenti célokat megvalósító,
elismerésre méltó teljesítményt nyújtó gazdálkodó
szervezeteket, intézményeket.
A jelölés határideje: 2020. május 20.
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A bizottság elnökhelyettese:
Dr. Bendzsel Miklós, elnök, Magyar
Mérnökakadémia
A bizottság tagjai:
Dr. Antos László, ügyvezető igazgató, Magyar
Innovációs Szövetség
prof. Dr. Bachmann Bálint DLA, Ybl Miklós-díjas
építész,
egyetemi
tanár,
rektor
Budapesti
Metropolitan Egyetem, a Breuer Marcell Doktori
Iskola vezetője, Pécsi Tudományegyetem
Cselényi Krisztina, főtitkár, Magyar Bútor és
Faipari Szövetség
Nemes Attila PhD, művészettörténész, Kitchen
Budapest Médialab
Pistyur Veronika, ügyvezető, Bridge Budapest, az
Oktogon Ventures partnere
Vargha
Balázs,
Ferenczy
Noémi-díjas
grafikusművész, egyetemi adjunktus, tanszékvezető,
Tervezőgrafika Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem
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Tekintettel a rendkívüli pandémiás helyzetre, a
BEDA elnöksége arról döntött, hogy a szervezet
éves közgyűlését, melynek az idei év Design
Fővárosa, a franciaországi Lille városa adott volna
otthont, online kerül megrendezésre.

Figyelmükbe ajánljuk

„Álmodtam egy startupot magamnak”
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar
Védjegy Egyesület pályázatot ír ki Magyarországon
működő középiskolák 11-12. évfolyamos tanulói és
pedagógusai részére. A feladat egy elképzelt új
termék, szolgáltatás létrehozására, vagy már
meglévő termék, szolgáltatás továbbfejlesztése
(innovációja) érdekében a csapatoknak létre kell
hozniuk egy pénzügyi tudatos vállalkozást, aminél a
szellemi tulajdonjog (pl. védjegy) védelmét is be kell
tudni mutatni, hogy azt másik társaság ne tudja
ellopni. Ehhez tudni kell a vállalkozás alapítása előtti
költséghatékony (költségtakarékos) teendőket.
A pályázat célja, hogy a projektmunka során a
diákok
elsajátítsák
a
vállalkozásalapítással
kapcsolatos alapismereteket, ezzel összefüggő
pénzügyi
kötelezettségeket,
megismerjék
a
termékek,
vagy
szolgáltatások
szellemi
tulajdonvédelmének lehetőségekeit, ismereteket
szerezzenek az iparjogvédelem, a védjegyjog és a
szerzői jogokkal kapcsolatosan is, továbbá
fejlesszék a kutató- és csapatmunkát.

DesignEuropa Awards
Az EUIPO – Európai Unió Szellemi Tulajdoni
Hivatala harmadik alkalommal hirdette meg a
közösségi formatervezési minta (RCD) oltalom alatt
álló, kiemelkedő design termékek elismerésére.
A zsűri elnöke Päivi Tahkokallio BEDA elnök, tagja
többek között Srini Sirinavasan, a WDO – Világ
Designszervezetének elnöke és António Campinos,
az EUIPO elnöke.
Benyújtási határidő: 2020. 04.20.
Részletes információk:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/dea-home

UX Design Awards

Benyújtási határidő: 2020. 04.20.
Részletes információk:
www.kozepiskolakversenye.hu

Nemzetközi kitekintő
A BEDA elnökségi ülése
A BEDA (Európai Designszervezetek Szövetsége)
ez évi első elnökségi ülését a rendkívüli helyzet
okán videokonferencia keretében április 1-2 között
tartotta, melyen az MFT képviseletében KohutJankó Anna vezetőségi tag vett részt. Összegző
beszámolóját következő hírlevelünkben olvashatják.
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Az IDZ - International Design Center Berlin, BEDA
tagszervezet
által
meghirdetett
nemzetközi
designpályázat a UX (user experience) design
kimagasló példáinak elismerését célozza, termékek,
piacérett szolgáltatások, prototípusok, koncepciók,
vagy jövőorientált kutatások körében.
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A díj idén két új kategóriát hirdetett „New Talent” és
„Vision” címmel. A „New Talent” kategóriában
hallgatók és végzett tervezők is pályázhatnak BA és
MA projektjeikkel.
Meghosszabbított benyújtási határidő:
2020.05.15.
Regisztráció: Résztvevői regisztráció
Nevezés részletei: letölthető PDF
Kiállítás és díjátadás: 2020. szeptember 4 -9.,
IFA Berlin nemzetközi tech show
Joseph Binder Award
A designaustria, BEDA tagszervezet szervezésében
kétévente
megrendezett
nemzetközi
díj
a
tervezőgrafika
és
illusztráció
kimagasló
teljesítményeit ismeri el. A díjban két éve részesült
többek között Katyi Ádám tervezőgrafikus, aki az
osztrák
Kleine
Zeitung
számára
alkotott
betűkészletével érdemelte ki a díjat.
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IIID Award
Az International Institute for Information Design
szervezet háromévente hirdeti meg a kiváló
információs design teljesítményeket elismerő díját.
A szervezők a pandémiás helyzetre tekintettel új,
„Emergency – Covid-19” kategóriát hirdettek és
2+2=2 nevezési kedvezményt is adnak az április 15éig nevezőknek.
Kedvezményes nevezési
határideje: 2020.04.15.
Benyújtási határidő:
2020.04.30.
Nevezés részletei:
letölthető PDF
További részletek:
http://iiidaward.net/

Benyújtási határidő: 2020.04.17.
Nevezés részletei:
https://jba_en.submit.to/landing/award
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