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Pályázzunk ! 

 

Köszöntjük az Olvasót! Híradásunkban a 

legfrissebb pályázatokról adunk tudósítást.  

 

Gratulálunk 

Örömmel adjuk hírül, hogy dr. Bendzsel Miklóst, az 

MFT elnökét az Európai Tudományos és Művészeti 

Akadémia tagjává választották. Március 7-én ünnepi 

plenáris ülésen került sor az új tagok köszöntésére, 

a díszoklevelek átadására. Az 1990-ben 

Salzburgban alapított akadémia jelenleg közel 1700 

európai, köztük mintegy hetven magyar tagot 

számlál.  

Az akadémia az alábbi tudományterületeken fejti ki 

aktivitását: bölcsészettudomány, orvostudomány, 

művészettudomány, természettudomány, 

társadalom-, jog- és közgazdaságtudomány, 

műszaki és környezettudomány és világvallások. 

További információ: http://www.euro-acad.eu/ 

 

 

A Magyar Formatervezési Tanács meghirdette az 

általa gondozott éves nagy pályázatokat.  

 

Magyar Formatervezési Díj 2015 

A nemzetgazdasági miniszter a Magyar 

Formatervezési Tanács közreműködésével idén is 

meghirdeti a Magyar Formatervezési Díjat. A 

legrangosabb hazai design elismerésre alkotók és 

gyártók pályázatát egyaránt várják termék, terv, 

vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában. 

 

 

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap 

letölthető az MFT honlapjáról: www.mft.org.hu 

 

A beadási határidő 2015. május 6., az értékelés I. 

fordulója május 20-án lesz, a II. fordulóra június 23–

25. között kerül sor. A pályázat legfrissebb híreiről 

folyamatosan adunk tájékoztatást. 

A pályázat grafikai arculata Balogh Balázs munkája.  

 

Design Management Díj 2015 

A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben Design 

Management Díjat alapított azzal a céllal, hogy 

értékelje és kiemelje azon vállalatok és szervezetek 

munkáját, amelyek üzleti stratégiájukba 

eredményesen, példaértékűen és hatékonyan építik 

be a designmenedzsmentet.  
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A Design Management Díjat jelölés útján lehet 

elnyerni. A díjra jelölhető minden magyarországi 

székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiség 

nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, 

intézmény. 

 

A szervezetek jelölésének, illetve a vállalatok 

közvetlen jelentkezésének határideje április 22.  

 

A bírálóbizottság tagjain kívül minden 

magánszemély élhet a jelölés lehetőségével, így 

biztatjuk olvasóinkat, jelöljék az elismerésre 

érdemesnek tartott cégeket.  

 

 

 

A felhívás elektronikus formában – a jelölések minél 

szélesebb körének elérése érdekében – angol 

nyelven is elérhető. 

A jelölésben részesült szervezetek június 10-ig 

küldhetik be a kérdőívet, valamint a további, bírálatot 

segítő dokumentációt. A pályázatok értékelésére 

június 30-án kerül sor.  

További információ, valamint a pályázati felhívás és 

a jelölőlap megtalálható a www.mft.org.hu honlapon. 

A felhívás grafikai tervezését Gereben Márton 

grafikusművész végezte.  

 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

Irodánk a szakmai szervezetek és a Tanács 

személyi javaslatait figyelembe véve, 2013–14. évi 

mandátummal felkérte az ösztöndíjbizottságot, a 

névsort mellékletünkben olvashatják. Ezúton is 

köszönjük szakmai partnereink személyi javaslatait. 

 

A 2015. évi ösztöndíjpályázatra ösztöndíjat ajánlott 

fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma (3 

ösztöndíj), a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (2 

ösztöndíj) és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (1 

ösztöndíj).  

 

A beérkezett 34 pályamunka 

közel harmada céges 

feladatra érkezett, a 

társfinanszírozó 

együttműködő partner 

Herendi Porcelánmanufaktúra 

Zrt. mellett a Mobilsofa Kft., a 

Multinetwork Kft., új 

partnerként pedig a Fruit of Care és a GIA Form Kft. 

vállalta a közreműködést az ösztöndíjprogramban.  
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A pályázatokat 

két forduló 

keretében, 

március 5-én a 

benyújtott 

pályázat, 

március 10-én 

a személyes 

prezentáció alapján értékelte az ösztöndíjbizottság. 

 

 

 

 

 

 

A 2015. évi nyertes alkotók kihirdetésére ünnepélyes 

keretek között, a 2014-es Moholy-Nagy László 

formatervezési ösztöndíjasok beszámoló kiállítása 

megnyitóján került sor, melyen az ez évi Kozma 

Lajos Kézműves Iparművészeti ösztöndíjpályázat 

nyerteseit is bejelentették.  

 

 

A nyertes ösztöndíjasok nevét és programját 

mellékletünkben olvashatják.  
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Fotó: Szabó Zsófia, Zászlós Mariann 

 

 

Az ösztöndíjbizottság 2015. március 25-én 14 órától 

elindította az ösztöndíjprogramot, és megtartotta az 

első szakmai konzultációt, így az ösztöndíjasok 

megkezdhették szakmai programjuk megvalósítását. 

 

 

Szakmai ismereteik gyarapítására a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével a 

szellemitulajdon-védelem témakörében rendezünk 

szemináriumot, melyen térítésmentesen vehetnek 

részt. A képzés elsősorban a formatervezésiminta-

oltalomra és a védjegyre, a felhasználási szerződés 

(licenc) elengedhetetlen pilléreire, a szerzői jogi 

ismeretekre, a kutatási gyakorlatra, a bitorlások 

elkerülésére és a versenytársak feltérképezésére tér 

ki.  

 
Fotó: Szombathelyi Réka 

 

A 2014-es Moholy-Nagy László formatervezési 

ösztöndíjasok komoly szakmai érdeklődéssel kísért 

beszámoló kiállítása március 12-én nyílt meg az 

Iparművészeti Múzeumban.  
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A hat fiatal tervező ösztöndíjas munkái május 10-ig 

még megtekinthetők, hétfő kivételével mindennap 

10:00 és 18:00 óra között. 

 

 

 

 

A kiállítás grafikai terveit Demeczky Nóra és Déri 

Enikő, az installációt az Arté Kft. készítette.  

 

Fotó: Szabó Zsófia, Zászlós Mariann 
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Nemzetközi kitekintő 

Design-Driven Innovation Support REDI projektzáró 

konferencia  

A Regions support Entrepreneurs and Designers to 

Innovate (REDI) elnevezésű, a European Design 

Innovation Initiative keretében megvalósult projekt 

záró konferenciájára március 10-én került sor 

Brüsszelben. Középpontban a regionális szintű 

designorientált aktivitás szerepelt – mint az európai 

szintű design-vezérelt innováció megalapozásának 

letéteményese.  

 

A záró rendezvényről további információ itt érhető el. 

 

Figyelmükbe ajánljuk  

 

 

The extra in the ordinary – BraunPrize 2015 

19. alkalommal került meghirdetésre a nemzetközi 

BraunPrize, termékkoncepciók elismerésére 

hallgatók és végzett tervezők számára egyaránt. Az 

idei mottó: The extra in the ordinary. 

Jelentkezési határidő: 2015.április 30. 

További információk: www.braunprize.org 

 

 

 

Lodz Design Festival – Make me!  

Idén is meghirdették a frissen végzett, pályakezdő 

alkotókat megszólító Make me! nemzetközi pályázati 

felhívást. A fődíj közel 4800 euró, a legjobb 20 

alkotást pedig 

bemutatják a Lodz 

Design Festival 

keretében.  

 

Jelentkezési 

határidő: 2015. július 3. További információk: 

http://lodzdesign.com/en/participate/make-me/ 

 

Lodz Design Festival – Open Programme 

A fesztivál keretében lehetőség van alkotók, 

szervezetek, projektek önálló bemutatkozására. 

Folyamatosan várják a pályázók jelentkezését, 

közülük kerülhetnek ki az idei év kiállítói. 

Jelentkezési határidő: 2015. július 3. 

További információk: 

http://lodzdesign.com/en/participate/open-

programme/ 

 

ADI Compasso d’Oro 

A Milánó Expo témájának apropóján idén a food 

design tárgyköréhez kapcsolódik a Compasso d’Oro 

díj, a díjazottak pedig bemutatkozási lehetőséget 

kapnak az expón.  

Meghosszabbították a pályázati időszakot, a beadás 

határideje így 2015. április 30. 

A részletes pályázati felhívás itt érhető el. 
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Melléklet 

A Moholy-Nagy László Formatervezési 

Ösztöndíjpályázat bizottsága, 2015–2016 

 

elnök: Lázár Zsuzsanna 

porcelántervező, a Budai Rajziskola igazgatója  

 

tagok:  

Einspach Gábor 

A Magyar Műkereskedők és Galériák Országos 

Szövetségének elnöke  

 

Göde András 

Ferenczy Noémi-díjas építész, Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem egyetemi docense 

 

Halasi Zoltán 

grafikusművész, Magyar Tervezőgrafikusok és 

Tipográfusok Társasága elnökségi tagja 

 

Mascher Róbert DLA 

DLA designer, a Fiatal Iparművészek Stúdiója 

Egyesületének elnöke 

 

Püspök Balázs DLA  

formatervező művész, Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem adjunktusa 

 

Remete Krisztina DLA  

jelmeztervező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

docense 

 

 

 

 

A finanszírozók részéről: 

Babilai Ildikó  

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöki 

tanácsadója 

 

Dr. Berényi Luca  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Művészeti 

Főosztály, Kultúráért Felelős Államtitkárság 

művészeti-igazgatási referense 

 

Wolffné Eckert Gyöngyi  

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. termékfejlesztési 

osztályvezetője 

 

Az Ösztöndíjbizottság titkára: Lázár Zsuzsa 

 

2015. évi Moholy-Nagy László formatervezési 

ösztöndíjasok 

 

Batha Zsuzsanna: Egy tálalás utolsó lépése a 

tányérunkon fejeződik be! Univerzális partiszervíz 

tányér(család) a GIA Form Kft. részére 

Börcsök Anna: Modern páncél, ékszer 

metamorfózis  

Csortán Beáta: Smart furniture collection – ülőbútor 

szett tervezése a Mobilsofa Kft. részére 

Hegedűs Ágnes: Exkluzív porcelán tárgykollekció 

tervezése a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

számára 

Szabó Fruzsina: Glitch mint térbeli esztétika 

Vöröss Bettina: egyedi csomagolások tervezése a 

Fruit of Care cég számára  


