Pályázati Felhívás a 2019. évi
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
elnyerésére

A Magyar Formatervezési Tanács nevében
eljáró Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
meghirdeti a 2019. évi Moholy-Nagy
László Formatervezési Ösztöndíjpályázatot
az Emberi Erőforrások Minisztériuma,

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
társfinanszírozásában, a Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
pénzügyi lebonyolítói közreműködésével.

A pályázat beérkezésének határideje:

2019. április 1., hétfő, 16 óra.

1) Az ösztöndíjpályázat célja
Elősegíteni a pályakezdő tervezők szakmai fejlődését, önálló
vagy gyártói együttműködésre épülő termékfejlesztését, saját
márka megalapozását.
Az Ösztöndíj hozzájárul a hazai design társadalmi
beágyazódásához, egyben az innovációs folyamatokba,
nemzetgazdaságba való integrációjához.

2) Az ösztöndíj időtartama
6 hónap, a tervezett ösztöndíjas időszak: 2019. május–október.
Beszámoló kiállítás: várhatóan a tárgyévet követő évben

3) Az ösztöndíj összege
Az ösztöndíjak keretösszege bruttó 9.000.000 forint, mely
a pályázatok függvényében kerül megítélésre, az ösztöndíj
minimum összege bruttó 900.000 Ft.
(banki átutalással, a finanszírozó által meghatározott fizetési
ütemezés szerint)
Az ösztöndíjast megillető fenti ösztöndíj összegéből a vonatkozó
jogszabályok szerinti levonásokkal csökkentett (nettó) összeg
kerül kifizetésre.

4) Pályázati kategóriák
• önálló tervezői projekt;
• önálló designelméleti, -kutatási projekt;
• önálló tervezői projekt, gyártói együttműködéssel;
• együttműködő cégek feladatkiírására
(pályázati felhívás mellékletében) benyújtott projekt.

5) Pályázati feltételek
A pályázat nyilvános bárki számára, aki a meghirdetett
feltételeknek és követelményeknek megfelel.
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 (BA, BSc, MA, MSc)
művészeti, illetve designer egyetemi diplomával rendelkezik.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézményben
hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, továbbá aki hazai
államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban (támogatott
DLA képzés, állami művészeti ösztöndíj, stb.) részesül.
Diplomamunkával és annak továbbfejlesztésével
nem lehet pályázni.
Az ösztöndíjasnak indokolt esetben az Ösztöndíjbizottság
újabb ösztöndíjat ítélhet meg befejezett ösztöndíjprogram
bővítésére, továbbfejlesztésére, melynek feltétele újabb pályázat
benyújtása és elbírálása.
A pályázat nyelve: magyar.

6) A pályázat benyújtásának
követelményei
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A pályázat tartalmi követelményei:
• a valóságnak megfelelő adatokkal hiánytalanul kitöltött
pályázati adatlap és nyilatkozat;
• részletes szakmai program és a megvalósítás egyes fázisainak
szöveges bemutatása, ütemezése, üzleti/megvalósítási terv
(5-10 oldal);
• szakmai önéletrajz (max. 2 oldal);
• 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, a 8) pontban megadottak szerint.

7) Értékelési szempontok
A pályázatok tartalmi elbírálásának szempontjai:
• a program újszerűsége, hazai és nemzetközi relevanciája;
• a program szakmai és pénzügyi megvalósíthatósága,
versenyképessége;
• várható eredménye, szakmai, társadalmi és gazdasági
jelentősége;
• a program valós problémafelvetésen alapul, arra komplex
megoldást kínál a fenntarthatóságot szem előtt tartva;
• a pályázó szakmai alkalmassága, felkészültsége;
• a formai követelmények betartása.
További értékelési szempontok:
• a pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az a pályázó, aki
a mellékletben található gyártói együttműködéssel kiírt témák
közül választva dolgoz ki pályázati programot; vagy
• a pályázó önálló tervezői programjába gyártói és/vagy
közreműködő hátteret is biztosító, együttműködő gazdálkodó
szervezetet von be.
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 történik.
Az Ösztöndíjbizottság a beadott pályázati dokumentációk
alapján értékel, majd 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, mint
maradandó értékű iratokat, archiválja.

8) A pályázat beadása
A pályázati anyagot egy példányban, a 6) pont szerint
összeállítva, elektronikusan és postai úton tértivevénnyel,
a következő címre kell eljuttatni:
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 pendrive-on
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
A pályázatokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodája kezeli.
További információ: mfti@hipo.gov.hu

9) Adatkezelési tájékoztatás
A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
pályázatához kapcsolódó személyes adatok önálló
adatkezelői az alábbi szervezetek:
• a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 7., levélcíme: 1438 Budapest,
Pf. 415, központi telefonszáma: 06-1/312-4400, honlapjának
elérhetősége: http://www.sztnh.gov.hu/hu és http://www.sztnh.
gov.hu/hu/mft-landing-pages/mft, adatvédelmi tisztviselője: dr.
Hegedüs Krisztina, elérhető az SZTNH székházában és levélcímén,
telefonszáma: 06-1/474-5941, e-mail címe: adatvedelem@hipo.
gov.hu), a továbbiakban: SZTNH;
• az Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhelye: 1054
Budapest, Akadémia utca 3., központi telefonszáma: 06-1/7951200, honlapjának elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/
emberi-eroforrasok-miniszteriuma), a továbbiakban: EMMI;
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• a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
(székhelye: 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140, központi
telefonszáma: 06-88/523-100, honlapjának elérhetősége:
https://herend.com/, adatvédelmi tisztviselője: Dr. Bölcskei
Krisztián), a továbbiakban: Herendi Zrt;
• a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
(székhelye: 2000 Szentendre, Bogdányi utca 51., központi
telefonszám: 06-26/501-060, honlapjának elérhetősége:
http://www.alkotomuveszet.hu/, adatvédelmi tisztviselője:
Répás Sándor, telefonszáma: 06-26/501-060, e-mail címe:
titkarsag@alkotomuveszet.hu), a továbbiakban: MANK Kft.
A Facebook közösségimédia felületen létrehozott www.facebook.
com/moholynagyosztondij oldalon történő adatkezelések
tekintetében önálló adatkezelőnek minősül a Facebook Inc. és
a Facebook Ireland Ltd. (a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi
tisztviselőjének levélcíme: 4 Grand Canal Square Grand Canal
Harbour Dublin 2 Ireland, illetve elérhető az alábbi felületen
szereplő űrlap kitöltésével is: https://www.facebook.com/help/
contact/540977946302970).

A Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró SZTNH minden
pályázó esetében kezeli az alábbi személyes adatokat: név,
születési idő és hely, állandó lakcím, levelezési cím, e-mail 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, a pályázatok elbírálásához, továbbá
a nyertes pályázókkal a szerződés megkötéséhez szükséges
adatok biztosítása.
Az SZTNH az ösztöndíjat nyert pályázók esetében kezeli
az alábbi személyes adatokat is: a nyertes pályázó anyja
neve, adóazonosító száma, TAJ száma, bankszámlaszáma,
továbbá a szerződéskötéshez, az ösztöndíj számfejtéséhez és
kifizetéséhez, valamint a kiállított tárgyakra kötendő biztosítás
megkötéséhez szükséges személyes egyéb adatok, illetve
mindazon személyes adatok, amelyeket az ösztöndíjat nyert
pályázó a részére megad.
Az SZTNH az ösztöndíjprogram lezárását követően kiállítja
az ösztöndíjprogram keretében alkotott műveket, továbbá
azokról képfelvételt készít, amelyet az ösztöndíjprogramról
készített kiadványokban és műsorokban, továbbá a sajtóban,
az SZTNH, illetve az MFT honlapján és közösségimédiafelületén nyilvánosságra hoz.
Az SZTNH hivatalos lapjában közzéteszi az ösztöndíjat
nyert pályázó nevét és az ösztöndíjprogram címét, illetve
társfinanszírozó (EMMI vagy Herendi Zrt.) nevét. a kiállításon,
a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján elérhető
katalógusban közzéteszi a fentieken túl az ösztöndíjasok, illetve
társfinanszírozó gazdálkodó szervezetek elérhetőségét is.

Az adatkezelés célja a szerződéskötéshez, az ösztöndíjak
számfejtéséhez és utalásához, a nyilvánosság biztosításához,
a tájékoztatáshoz és a közpénzek felhasználásának átláthatóvá
tételéhez, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez,
az esetleges ellenőrzések lefolytatásához és az ösztöndíjak
esetleges visszafizetéséhez szükséges adatok biztosítása.
Az adatkezelésnek célja továbbá az ösztöndíjprogram
eredményének bemutatása, népszerűsítése céljából kiállítás
szervezése, katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok,
sajtóban hírek, tájékoztatások megjelentetése nyomtatott
formában és online felületeken, beleértve a közösségi média
felületeit is.
Az ösztöndíjat nyert pályázók egyes adatai (ösztöndíjas neve,
az ösztöndíjprogramjának címe, az ösztöndíjak számfejtéséhez
szükséges adatok) az adott ösztöndíjashoz tartozó
finanszírozónak, azaz az Emberi Erőforrások Minisztériumának
vagy a társfinanszírozó cég(ek)nek, továbbá az ösztöndíj
lebonyolításában részt vevő MANK Kft.-nek kerülnek
továbbításra közzététel és az ösztöndíj folyósítása céljából.
Az adatkezelés jogalapja 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 Szabályzatban és a pályázati felhívásban
foglaltakra figyelemmel
• a pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos
személyes adatok kezelése esetében a pályázó hozzájárulása,
mint jogalap,
• az ösztöndíjat nyert pályázók személyes adatai esetében
a felek között létrejövő szerződés, mint jogalap,
• a számfejtés és az adókkal, járulékokkal kapcsolatos
tevékenységek, továbbá a maradandó értékű iratok megőrzése
tekintetében a jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap.
Az SZTNH az ösztöndíjat nem nyert pályázati dokumentációt
a bírálatot követően a pályázó részére visszaadja, a vissza
nem vett pályázatokat az eredményhirdetést követő hat hónap
elteltével megsemmisíti.
Az ösztöndíjat nyert pályázatokat az SZTNH archiválja, azokat
mint maradandó értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról
és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az ösztöndíjak kifizetéséhez kapcsolódó adatokat az SZTNH
a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli. A
pályázathoz kapcsolódóan adatfeldolgozóként járnak el
a katalógusok és a bemutató kiállítás készítői, a kommunikációs
felületek kezelői és a kommunikációs feladatokkal megbízott
jogi vagy természetes személyek, amennyiben nem minősülnek
adatkezelőnek. Adatfeldolgozóként jár el az MFTI honlapjának
üzemeltetője, a Bohl Software Consulting Kft. (1131 Budapest,
Madarász Viktor utca 13. IV. épület VI. emelet 97.), az MFT
közösségi oldalainak megbízott kezelője és a további
adatfeldolgozók (a kiállítás tervezője, a katalógus és más anyagok
tervezője, valamint angol fordítója, továbbá a nyomdász)
kiválasztása a pályázati felhívás kiírásáig nem történt meg.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
a pályázat során megadott személyes adatok nem kerülnek
továbbításra, azokkal kapcsolatban automatizált
döntéshozatalra nem kerül sor.
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A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás írásban,
postai úton elküldött, az érintett adatkezelőhöz címzett
nyilatkozatban bármikor visszavonható. a hozzájárulás
esetleges visszavonása nem érinti a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok megadása nem kötelező, de azok
hiánya esetén a pályázat érvénytelen. Amennyiben
a személyes adatokat az ösztöndíjat nyert pályázó nem
bocsátja rendelkezésre, vele szerződéskötés, ezáltal részére
az ösztöndíj folyósítása nem lehetséges.
Minden pályázó – beleértve a nyertes pályázókat is – kérheti
a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek
fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá
tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
Aki úgy véli, hogy személyes adatai SZTNH általi kezelése miatt
sérültek a jogai, az SZTNH-hoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat tájékoztatás kérése
és panaszának kivizsgálása érdekében, illetve az Európai Unió
általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) meghatározott
esetekben bírósághoz fordulhat jogorvoslati kérelmével.
Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok részletesen megtalálhatók
a http://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem oldalról elérhető
adatkezelési tájékoztató IX. pontjában
A további adatkezelők által végzett adatkezelésről szóló
tájékoztatók az érintett adatkezelők honlapján érhetők el.

10) Egyéb
Pályázó a pályázatának benyújtásával a jelen pályázati
kiírásban és Pályázati Szabályzatban foglalt feltételeket
és szabályokat tudomásul veszi és elfogadja.
A pályázati felhívás és a Pályázati Szabályzat letölthető
a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról (mft.org.hu)
és elérhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodájában is
(1054 Budapest, Akadémia u. 21.)
A pályázat beérkezésének határideje:
2019. április 1., hétfő, 16 óra.
Támpontok a projektkoncepciók strukturálásához
• a projekt létrehozásának célja, célkitűzés, célcsoport;
• fókusza;
• megvalósításának további, hozzáadott értéke;
• ütemezése;
• üzleti terve;
• közreműködő/együttműködő partnerek.
Budapest, 2019. február 5.

Pályázati Adatlap és Nyilatkozat
Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj 2019

________________________________________________________________________

Kérjük olvashatóan és hiánytalanul kitölteni!

________________________________________________________________________

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

Kötelezően megadandó adatok
A pályázó adatai:
Neve:__________________________________________________________________

A választott pályázati kategória:
Kérjük megjelölni!

önálló tervezői projekt;

Születési helye és ideje:______________________________________________

önálló designelméleti, -kutatási projekt;

________________________________________________________________________

önálló tervezői projekt, gyártói együttműködéssel;
együttműködő cégek feladatkiírására
(pályázati felhívás melléklete) benyújtott projekt.

Állandó lakcíme:______________________________________________________
________________________________________________________________________
Levelezési címe: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Telefonszáma:________________________________________________________
E-mail címe:__________________________________________________________
Iskolai végzettsége:
Kérjük az adott intézményt, a végzés évét és a szakot is megnevezni!

_________________________________________________________________________
Szakirányú egyetemi diploma témája:
_________________________________________________________________________
Korábban elnyert ösztöndíj(ak) neve, évszáma és időtartama:
_________________________________________________________________________
Jelenleg részesül-e hazai vagy külföldi ösztöndíjban?
(ha igen, nevezze meg)

Alulírott _______________________________________________________________
a pályázati felhívásban található adatvédelmi tájékoztatás
megismerését követően kijelentem, hogy:
• a pályázati felhívásban és a Pályázati Szabályzatban
foglaltakat elfogadom,
• a pályázati kiírás feltételeinek megfelelek,
• az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
• nem részesülök hazai államigazgatási forrásból finanszírozott
ösztöndíjban,
• Magyarországon folytatok alkotói tevékenységet;
• tudomással veszem, hogy az adataimban beálló esetleges
változásokat 8 napon belül be kell jelentem a Magyar
Formatervezési Tanács Irodája részére az alábbi e-mail címre:
mfti@hipo.gov.hu,
• tudomásul veszem, hogy ösztöndíjas időszakom alatt köteles
vagyok azonnal bejelenteni az ösztöndíjas szerződésben
szereplő további felek részére, amennyiben hazai,
államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjra felvételt
nyertem,
• hozzájárulok, hogy az ösztöndíjprogram keretében megadott
személyes adataimat a pályázati szabályzatban és felhívásban
foglaltaknak megfelelés megállapítása, az esetleges nem
megfelelő pályázatok és pályázók kizárása, a feltételeknek
megfelelő pályázatok elbírálása és a nyertes pályázókkal való
szerződéskötés érdekében az ösztöndíjprogramban közreműködő
személyek és szervezetek kezeljék.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dátum:___________________________ Aláírás:____________________________

Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíjbizottság 2019
Elnök:
Lázár Zsuzsa
porcelántervező
igazgató, Budai Rajziskola
Tagok:
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.
Masher Róbert DLA
formatervező
elnök, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
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
Remete Krisztina habil. DLA
jelmeztervező
egyetemi docens, Textiltervező Tanszék,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Dr. Wesselényi-Garay Andor habil. PhD
okl. építészmérnök, okl. urbanista
egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem
Finanszírozók képviselői:
Dr. Lipp Mónika Mária
képzőművészeti referens, Közösségi Művelődési és
Művészeti Főosztály, Kultúráért Felelős Államtitkárság,
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Németh Zsófia
formatervezésiminta-oltalmi elbíráló,
Használati- és formatervezésiminta-osztály,
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Wolffné Eckert Gyöngyi
termékfejlesztési osztályvezető,
Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.

Melléklet
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Gyártói együttműködésben kiírt témakörök
1) a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által finanszírozott
ösztöndíj feladatkiírása
Téma: Multifunkcionális szerviz formapark kialakítása.
Feladat: a fejlesztés témája egy multifunkcionális szerviz
formapark kialakítása, amely beleilleszkedik egy modern
konyhai kiszolgálás környezetébe. A formapark limitált
darabszámú (4-5 darab) karakteres formálású termékből álljon,
amely gyárthatóság szempontjából megfelel a technológiai
elvárásoknak. Megjelenésében igazodjon a modern kor
szellemiségéhez, előre mutató, fiatalos, stílusteremtő, innovatív,
és egyben hordozzon magán herendi tradíciókra utaló jegyeket
is. Továbbá legyen funkcionális, könnyen kezelhető és többféle
napi szintű használatra alkalmas.
A formatervezésen kívül a feladat része a dekortervezés is,
a herendi mintakincsre építve várjuk a dekorálási ötleteket,
javaslatokat is.
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 (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
+36 20 243 5686
gyongyi.wolff@herend.com

2) a MAFORM feladatkiírása (A)
Téma: Interaktív közlekedés – termék-felhasználói interakciós
viszonyrendszer és elemeinek tervezése a jövő közlekedési
kihívásait figyelembe véve.
Feladat: Olyan személyes közlekedési eszköz (autó) beltér
tervezése, ami választ ad az ezen a területen megjelenő új
technológiai lehetőségek és társadalmi elvárások által felvetett
kérdésekre. Hogyan használjuk az autónkat a jövőben, ha már
nem kell a vezetéssel foglalkoznunk? Hogyan válhat egy autó
a közösségi közlekedés eszközévé? Hogyan használjuk ki az
iparág számára új lehetőségeket a személyes interakcióban
(érintőképernyők, taktilis érintőképernyők, gesztusvezérlés,
arc- és érzelemfelismerés, egyéb szenzorok stb.).
Követelmények:
• a feladat során a tervező térjen ki a kapcsolódó kihívások
hátterének kutatására;
• a tervezés során fektessen különös hangsúlyt a konkrét
felhasználói felületek megtervezésére;
• a koncepcióról készüljön alapos szöveges leírás és vizuális
bemutató anyag is;
• demonstrációs modellek hasznosak, de a munka jellegéből
adódóan fizikai modell készítése nem követelmény;
• a tervezési folyamat végén költséghatékony és tömeggyártásra
alkalmas termék-koncepcióvá alakítható;
• Járműtervezői vagy UX (felhasználói élmény tervezői) háttér az
ezeket integráló újfajta szemléletmód előnyt jelent.
További információ:
Molnár László Péter, tervező, ügyvezető
+36 30 747 24 16
peter.molnar@maformdesign.com
3) a MAFORM feladatkiírása (B)
Téma: Blockchain a mindennapokban.
Feladat: Blokklánc (blockchain) technológia mindennapos
felhasználási lehetőségeinek, és tárgykultúránkra gyakorolt
lehetséges hatásainak kutatása. A kutatás alapján olyan eszköz
és/vagy szolgáltatás tervezése, ami a kutatás eredményeit
felhasználva egy valós problémára a blokklánc technológiát
felhasználva ad választ.
A blokklánc technológia lényegét tekintve láncba kapcsolt
adatcsomag, ahol a teljes információhalmazt maga a láncolat
alkotja, ami több autonóm szereplőnél tárolódik. Ilyen rendszerre
épülnek a kriptovaluták is (pl. bitcoin). Rengeteg lehetőség rejlik
benne ezen túl is, a feladat megvizsgálni, hogy miképp hathat ez
vissza a tárgykultúránkra.
Követelmények:
• a tárgynak vagy szolgáltatásnak 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 (legalább elméleti szinten) racionális
költségek mellett, piacképesen gyárthatónak, vagy
szolgáltatás esetében optimista becslés alapján
profitábilisnak kell lennie 5 éves időtávban.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent IoT (Internet of Things,
avagy hálózatba kötött „intelligens”) eszközökben aló jártasság.
További információ:
Molnár László Péter, tervező, ügyvezető
+36 30 747 24 16
peter.molnar@maformdesign.com
4) a Flying Objects Design Stúdió feladatkiírása
Téma: Gondolkodj kicsiben a Flying Objects-szel! Nagyszerű
tárgyak kicsi életterekhez – praktikus, barátságos háztartást
érintő eszközök, berendezések tervezése.
Feladat: a „micro living”, tárgyi minimalizmus, kisebb
lábnyommal rendelkező élettér preferálása. Új tárgyak,
eszközök tervezése, amelyekkel szemben elvárás a praktikusság,
egyszerűség és hogy ne kelljen eldugni őket, akár a berendezés
részei is legyenek. A Flying Objects csapata ilyen tárgyak,
eszközök tervezésében kínál inspiratív tervezői környezetet
és lehetőséget.
A pályázat tárgya reagáljon a kisebb életterek jelentette
kihívásra és adjon rá helytakarékos, barátságos és
környezetbarát megoldást. Funkcióját tekintve szolgálhatja
a főzés, a tárolás, a rendszerezés, a takarítás vagy a kerti
munkák könnyebbé tételét, lényeg, hogy a végeredmény
egy olyan tömegesen is gyártható termék legyen, ami egy
világmárka szortimentjében is megállná a helyét.
Követelmények:
• a tárgy a tervezési folyamat végén költséghatékony és
tömeggyártásra alkalmas termék-koncepcióvá alakítható;
• a tárgykoncepció magas hozzáadott design értékkel rendelkezik,
a megjelenése előremutató, a nemzetközi trendeknek megfelelő;
• az ösztöndíjprogram lezárásaként a tárgyból működőképes
prototípus készíthető, melyen bemutatható a jövőbeli funkciója.
További információ:
Húnfalvi András, tervező, ügyvezető
+36 20 966 0930
info@flyingobjects.hu

