PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2011. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Magyar Szabadalmi
Hivatal (a 2011. január 1-jei névváltozás után: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala), 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 pályázatok a
megvalósítására.
AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE: bruttó 1 200 000 Ft (a kifizetés negyedéves bontásban történik).
AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐTARTAMA: 2011-es év
Az ösztöndíjas ismételten benyújtott pályázatának elbírálásával indokolt esetben, a befejezett éves
program továbbfejlesztésére az Ösztöndíjbizottság újabb egy éves ösztöndíjat ítélhet meg.
Az ösztöndíj odaítéléséről az Ösztöndíjbizottság kuratóriuma dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak
helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli, a nyertes
pályamunkákat archiválja.
Az Ösztöndíjbizottság figyelemmel kíséri, és év végén értékeli az ösztöndíjasok munkáját. Az
Ösztöndíjbizottság jogosult dönteni az ösztöndíj 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 (1976. január 1. után született) természetes személy, aki
Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet, és szakirányú (MA) művészeti, illetve designer
egyetemi diplomával rendelkezik. Osztott (többciklusú) képzés esetén a pályázat benyújtásának a
feltétele: lezárt mesterképzés (MA) diploma.
Az Ösztöndíjbizottság kiemelkedő tehetségű pályázó kimagasló színvonalú pályázatát, a program
sikeres teljesítésének megfelelő referenciával való alátámasztottsága, vélelmezhetősége esetén az előírt
képesítés hiányában is elfogadásra javasolhatja.
A pályázat egy éves időtartamát követő időre benyújtott meghosszabbított pályázat értékelése során is
a pályázati feltételek irányadóak (pl.: a benyújtást és a korhatárt illetően is).
Az ösztöndíjat megosztani nem lehet.
A pályázó programjának – a pályázó egyéni szakmai fejlődésén keresztül – elő kell segítenie az
ösztöndíj célkitűzését.
Az ösztöndíj teljes időtartamára vonatkozóan érvényes, hogy az ösztöndíjas nem részesülhet más,
hazai államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban. E szabály megsértéséért az ösztöndíjas
teljes anyagi felelősséggel tartozik.
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

hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat,

o

részletes szakmai program, ütemezéssel,

o

szakmai önéletrajz,

o

diplomamunka és a szakmai alkotómunkát bemutató portfolió,

o

a diploma(ák) másolata(i); külföldön szerzett végzettség esetén magyar nyelvű
hivatalos fordítás.

A felsorolt dokumentumokat nyomtatott, maximum A4-es méretben, 1 példányba összefűzve,
valamint digitális formátumban (CD-n vagy DVD-n) kell beadni.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
o

a pályázati feltételeknek nem felel meg,

o

hiányos az előző bekezdés szerinti előírt dokumentáció-melléklete (ideértve azt az
esetet is, ha a pályázó nyelvvizsga hiányában a diplomáját a pályázat benyújtási
határidejéig nem kapta meg),

o

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

o

határidőn túl érkezik be.

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: 2011. február 11. 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., B&K Kft., Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Ico Zrt.,
Polyduct Zrt.
A céges feladatkiírások a pályázati felhívás mellékletében találhatók.
A pályázati felhívásban nem szabályozott esetekben a pályázati szabályzat rendelkezései az
irányadóak.
Budapest, 2010. december 3.

PÁLYÁZATI ADATLAP
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2011
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
programjának címe:

Formatervezési Ösztöndíj pályázatra benyújtott

szakmai

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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 2011

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
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2011
Gyártói együttműködéssel megvalósuló témák
1. Alu-Style Kft.
2. B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
3. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
4. ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt.
5. Polyduct Zrt.

1. Alu-Style Kft.
FEJLESZTÉSI FELADATKIÍRÁS
Beltéri alumínium szerkezetes ajtó rendszer fejlesztése, mely megfelel az Alu-Style Kft. által
támasztott formai és minőségi követelményeknek.
Alumínium profilok fejlesztésével, egyedi színvonalú beltéri nyíló ajtó, szerkezet tervezése,
betétanyagok hozzárendelése. A fejlesztés magába foglalja az ajtók profiljainak, szerkezetének
fejlesztése mellett a nyitást biztosító vasalatok tervezését is.
Olyan új forma – és funkcióbeli megoldásokat keresünk, amely szerves része lehet az Alu-Style Kft.
jelenlegi termékportfóliójának.
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.
Kapcsolattartó:

Ritterwald Gábor - Műszaki Igazgató
8000 Székesfehérvár, Sóstói Ipari Park, Osztrák u. 16.
Tel.:/Fax: + 36 22/501-189
E-mail: ritterwald.gabor@alu-style.hu
http://alu-style.hu/

2. B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

FEJLESZTÉSI FELADATKIÍRÁS
Fejlesztési témák címei:
1.) játszóterekre és parkolókba telepíthető köztéri illemhely
2.) közterekre, parkokra, játszóterekre telepíthető rozsdamentes ivókút
(mindkét téma esetén figyelemmel a vandálbiztonságra)
A B&K Kft. által az Ösztöndíjasnak adott juttatások az egy éves időtartam alatt:
- az ösztöndíjas meghatározott témában való munkájához a B&K Kft. alapanyagot és
technológiát biztosít,
- az ösztöndíjas részére a B&K Kft. személyes konzultációt biztosít,
- az ösztöndíjas részére utazási- és egyéb költséget nem biztosít.

Kapcsolattartó:

Döndő Attila kereskedelmi vezető
2200 Monor, Mátyás kir. u. 11.
Tel: 36 - 29 - 413-553
Fax: 36 - 29 - 413-535
Mobil: 36 - 30 - 552-2471
E-mail: dondo_attila@bandk.hu
Központi e-mail: bandk@bandk.hu
Web: www.BandK.hu

3. Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.
FEJLESZTÉSI FELADATKIÍRÁS
1.) Minden, ami a virághoz kapcsolódik
Várjuk olyan dísztárgyak (termékcsalád) tervezését, melyek virágokhoz kapcsolódnak.
Asztalkultúránál felhasználható vázák, padlóvázák, kaspók, virágkötészeti eszközök olyan formában,
melyek egy modern lakókörnyezetben is megállják helyüket.
2.) Új herendi ékszerek kidolgozása
A HPM Zrt. fejlesztéseinek egyik meghatározó témája az ékszer kínálat bővítése. Ebben a témában
keresünk továbbra is újfajta megoldásokat oly módon, hogy a porcelán domináljon, a szerelék maga
minimális legyen. Elvárás, hogy az ékszer herendi jegyeket hordozzon magán. Az ékszertervek
készülhetnek elegáns, hagyományos, ill. fiatalos, modern stílusban is.
Az ösztöndíj keretében létrejött alkotásnak a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. technológiájához
illeszkedőnek és sorozatgyártásra alkalmasnak kell lennie.
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által Ösztöndíjasnak adott juttatások az egy éves ösztöndíj
időtartamra:
az Ösztöndíjas Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-ben tartózkodása időtartamára egy
fő részére szállás és hétköznapokon egyszeri meleg étkezés biztosítása
az Ösztöndíjas Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által meghatározott témában és
aktuális fejlesztési területen való ösztöndíj alkotása elkészítéséhez szükséges alapanyag
és technológia biztosítása a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-ben
Ösztöndíjas részére az ösztöndíjhoz kapcsolódó személyes konzultáció biztosítása.
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. az általa meghatározott témában és aktuális fejlesztési területen
az Ösztöndíjas számára a prototípus elkészítéséhez ad alapanyag és technológiai segítséget.
Kapcsolattartó:

Wolffné Eckert Gyöngyi termékfejlesztési osztályvezető
Herend, 8440 Kossuth u. 140.
Tel.: 36 88/523-194, +36 20/243-5686
gyongyi.wolff@herend.com
www.herend.com

4. ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt.
FEJLESZTÉSI FELADATKIÍRÁS

Új megoldások különféle írószertartóra kis és középiskolások számára - műanyagöntési,
vákuumszívási, plexi megmunkáló, fémhajlítási és stancolási technológiákra alapozva.
A feladat lényege az, hogy a gyerekek és fiatalok igényeit figyelembe véve és tanulmányozva olyan
tárgyak kerüljenek tervezésre amelyek:
- sorozatgyártásra alkalmasak,
- a kor igényeinek megfelelnek,
- letisztult formavilággal, barátságos megjelenéssel, esztétikus kivitellel rendelkeznek,
- minőségérzet kínálnak,
- többféle színkombinációban alkalmazhatóak,
- könnyen tisztíthatóak,
- és a gyártásukhoz szükséges felszerszámozás költségkímélő.
A pályázat során készüljön el egy ötletterv, melyet a kiíró jóváhagyását követően a részleteket is
tartalmazó, komplett dokumentációt 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: 26/527-224
Mobil: +36 30/627-4275
e-mail: zoltan.juhasz@ico.hu
http://www.ico.hu/

5. Polyduct Zrt.
FEJLESZTÉSI FELADATKIÍRÁS
Tárgy: Magyarországi köztereken elhelyezett bútorzatok felmérése, elemzése, valamint
formatervezett, felhasználói igényeket figyelembevevő moduláris köztéri bútorzat család
fejlesztése.
Feladatok:
1. Magyarországi viszonylatban használatos köztéri bútorzatok felmérése, elemzése.
2. A POLYDUCT ZRT. által használt gyártástechnológiát, felhasználói igényeket figyelembe
véve új, modern formavilággal rendelkező műanyag (rotáció öntési technológiával) és fém
(csőhajlítással) kombinációjú köztéri bútorzatcsalád kifejlesztése. (padok, hulladékgyűjtők,
kerékpártárolók, térelválasztók).
3. A fejlesztés tárgyaként létrejövő termékcsalád mindenben feleljen meg az aktuális európai,
hazai szabványoknak, előírásoknak, valamint ne támasszon gyártójával, felhasználójával
szemben aránytalanul nagy telepítési és üzemeltetési költségeket.
4. Készüljön el egy ötletterv, melyet a kiíró jóváhagyását követően kövessenek a részleteket is
tartalmazó komplett dokumentáció elkészítése 3D mérnöki tervezői szoftver lehetőleg SOLID
EDGE tervezési környezetben.
5. A megoldás legyen alkalmas a rotációs öntési, csőhajlítási a POLYDUCT ZRT által használt
gyártástechnológiai eljárással történő gyártásra úgy, hogy a termékcsalád – a kiíró
POLYDUCT ZRT. által – elkészíthetők legyenek.
Kapcsolattartó:

BISZTRÁN János termék manager
4181 Nádudvar, Kabai út 62.
T: +36 54/480-666
F: +36 54/480-233
M: +36 30/584-6517
E: jbisztran@polyduct.hu

A szakterületen teljes jártassággal rendelkező témafelelős a fenti elérhetőségen – szükség szerint –
díjmentes konzultációra áll rendelkezésre.
Sikeres fejlesztési aktivitás esetén a POLYDUCT ZRT. vállalja, hogy saját technikai hátterével a
prototípusgyártást – saját költségen – elvégzi.

