
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a 2008. évi Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére 

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar 
Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács közös pályázatot hirdet pályakezdő 
formatervezők részére. 
 
Az ösztöndíjpályázat célja: Elősegíteni a hazai formakultúra fejlődését és elterjedését, a design 
integrációját az innovációs folyamatokba, a gazdaságba. Segíteni az önálló alkotói munkát folytató 
fiatal formatervezők szakmai fejlődését, tehetségük kibontakoztatását. Lehetőség biztosítása saját 
kezdeményezésű, vagy meghatározott témával, gyártói háttérrel együtt pályázók munkáinak, illetve 
teoretikus, oktatásfejlesztéssel, kutatással foglalkozó pályázatoknak a megvalósulására.  
 
Az ösztöndíj összege: bruttó 1 200 000.- Ft (a kifizetés negyedéves bontásban történik). 

Az ösztöndíj időtartama: 1 év 
Indokolt esetben, a befejezett éves program alapján, az Ösztöndíjbizottság ezt további egy évvel 
meghosszabbíthatja. 

Az ösztöndíj odaítéléséről az Ösztöndíjbizottság kuratóriuma dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak 
helye nincs. Az Ösztöndíjbizottság a pályázati anyagokat, dokumentumokat titkosan kezeli. 

Az Ösztöndíjbizottság figyelemmel kíséri, és év végén értékeli az ösztöndíjasok munkáját. Az 
Ösztöndíjbizottság jogosult dönteni az ösztöndíj halasztásáról, 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 (1973. január 1. után született) természetes személy, aki 
Magyarország területén folytat alkotói tevékenységet és szakirányú, egyetemi diplomával rendelkezik.  

 
Az ösztöndíjat megosztani nem lehet. 
 
A pályázó programjának – a pályázó egyéni szakmai fejlődésén keresztül – elő kell segítenie az 
ösztöndíj célkitűzését. 
 
Az ösztöndíjas, az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt, nem részesülhet más, hazai, 
államháztartási forrásból finanszírozott ösztöndíjban. A szabály megsértése esetén az ösztöndíj átutalt, 
teljes összege visszafizetendő. 
 
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 veszélyezteti az 
ösztöndíj keretében végzett munkáját, 

o részt vehet szakmai pályázatokon, csoportos, illetve egyéni kiállításokon.  

A pályázat nyertese év közben az Ösztöndíjbizottság előtt, továbbá év végén, a nyilvánosság előtt, 
kiállításon is köteles beszámolni éves programja megvalósításáról.  

 



 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

o szabályosan kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat, 

o részletes szakmai program, ütemezéssel, 

o szakmai életrajz, 

o diplomamunka és a szakmai alkotómunkát bemutató portfolió, 

o a diploma másolata (külföldön szerzett végzettség esetén, a magyar nyelvű hivatalos 
fordítás, illetve honosítás), 

o az egyéni továbbképzést szolgáló tervek leírása. 
 
A felsorolt dokumentumokat digitális formátumban (CD-n vagy DVD-n) és mellette nyomtatva, 
összefűzve kell beadni.  
 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:  

o a pályázati feltételeknek nem felel meg, 

o hiányos a mellékelt dokumentáció, 

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

o határidőn túl történik feladása, vagy benyújtása. 
 
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 Ösztöndíjpályázat”. 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. február 15. (péntek). 
 
A pályázati kiírás, a hozzá tartozó mellékletek, az adatlap, a nyilatkozat, valamint a pályázati 
szabályzat beszerezhető a Magyar Formatervezési Tanács Irodáján (1054 Budapest, Garibaldi u. 3.), a 
Magyar Formatervezési Tanács honlapján (www.mft.org.hu), a Design Terminál Kht. honlapján 
(www.designterminal.hu), illetve a Budai Rajziskolában (1123 Budapest, Alkotás u. 45.). 
 
Együttműködő gyártók: Balaton Bútorgyár Zrt. http://www.balaton-butor.hu/; Digiterm Kft. 
http://www.digiterm.hu; Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. http://www.herend.com/; Polyduct Zrt. 
http://www.polyduct.hu. 
 

Budapest, 2008. január 17. 

 

http://www.mft.org.hu/
http://www.designterminal.hu/
http://www.balaton-butor.hu/
http://www.digiterm.hu/
http://www.herend.com/
http://www.polyduct.hu/


 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2008 

 

A pályázó adatai:  
 
Név: ............................................................................................................................................................ 
 
Születési hely: ………………………….Születési év ………….hó ..………. nap................................... 
 
Állandó lakcím: ......................................................................................................................................... 
 
Levelezési cím: .......................................................................................................................................... 
 
Telefon: ……………………..Mobil:………………………………….Fax: ............................................ 
 
E-mail: ....................................................................................................................................................... 
 
Szakirányú egyetemi diploma TÉMÁJA, a kiállítás éve, az EGYETEM neve:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

  
Korábban elnyert, hazai, állami ösztöndíj, időtartama és évszáma: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Jelenleg részesül-e hazai, vagy külföldi ösztöndíjban (ha igen, nevezze meg): 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
A Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíjpályázatra benyújtott szakmai 
programjának címe:  

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

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 
 
 
 

Alulírott …………………………………………………………………………  kijelentem:  

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 az Adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, az adataimban beállt esetleges 

változásokat 8 napon belül bejelentem, 

o hozzájárulok, hogy az ösztöndíjprogram keretében megadott személyes adataimat az 

ösztöndíjprogramban közreműködő személyek és testületek az ösztöndíjprogram céljaira 

kezeljék, 

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: ……………………………….. 

 



 

MELLÉKLETEK 
 
 
Gyártói együttműködéssel megvalósuló témák 

 



 

Balaton Bútorgyár Zrt. 
Fejlesztési feladat 

Téma: székcsalád fejlesztése, amelybe beletartozik:   - az alap székmodell, 
                                                                                     - a karszék, 
                                                                                     - a bárszék, 
                                                                                     - a fotel, 
                                                                                     - a pad, vagy kanapé. 
Miért a szék?  
  A Balaton Bútorgyár Zrt. 111 éves múltjából felhalmozott és átörökített tudás, tapasztalat, a profi 
gyártói háttér, a korszerű, új technológia, a piaci ismeretek, az évek során feltárt, megszerzett 
kapcsolatrendszer mind egyenként is fontos tényezők egy termék fejlesztésénél, amiket kamatoztatni 
szeretnénk egy újabb család kifejlesztésénél és nem kísérleteznénk más jellegű bútorral , mivel úgy 
érezzük, hogy ebben vagyunk a legerősebbek, ebben tudunk kimagasló eredményeket elérni rövid időn 
belül és hosszú távra.  
 
Milyen piacra? 
  A közel múlt nehéz piaci-gazdasági körülményei igen nagy kihívás elé állították a társadalom 
szereplőit. Igaz ez a lakossági vásárlókra és az intézményi felhasználókra egyaránt. 
A mi lehetőségeinken belül talán, a vendéglátás és a hotelpiac az egyetlen kivétel (mind a belföldi, 
mind az exportterületeken), ahol növekedést tudtunk felmutatni. Továbbá, mivel ez a szektor a 
nemzetgazdaság bevételében jelentős helyet foglal el, ennek fejlesztését az állam is támogatja a 
nemzeti fejlesztési terveiben. Ily módon a jövője, a további növekedés, illetve a már lelakott bútorok 
cseréje, a hotelek átépítése folyamatosan újabb modelleket igényel a gyártóktól is. 
A hotelek funkciója kibővül, a vendéget minél több éjszakára szeretnék marasztalni, wellness, 
konferencia, aktív pihenési lehetőségek újabb terek kialakítását és ezzel együtt speciális, berendezési 
tárgyakat kívánnak, esetlegesen ugyanazon területet más feladatra kell rövid időn belül alkalmassá 
tenni, netán más berendezéssel. Ebből következően, az arculati termék fő vonásainak megtartása 
mellett, biztosítani kell rakásolható változatát, valamint többletfunkciókat is beépíthetünk opcióként 
(kávétartó-írólap, cserélhető huzat, „ünnepi viselet”-szoknya, stb.). 
A vevő kényelmes, szeret mindent minél egyszerűbben, egy helyről intézni, azaz, ha már ott vagyunk 
a szobai bútorokkal, ajánlkozni tudunk a többi tér bútorozására is. 
   
Milyen technológia? 
  Csak a tömörfa-hajlítás nem oldható meg cégen belül, valamint a fémből készülő modellek,  
de ez utóbbi anyag divatja miatt, a termékcsalád egy modellje (pl. a konferenciaszék) lehet vegyesen 
fa-fém, persze megtartva az eredeti termék karakterét. 
 
Milyen stílus? 
  A fiatalabb generáció kerül lassan mindenütt döntéshelyzetbe, ezért az épületek is modernebbek 
lesznek, a használók is a fiatalabb generációból kerülnek ki, ezért talán, a mai trendeket kell 
bevállalni. 
 
http://www.balaton-butor.hu/
 
Információ:  Pauer Anna elnök-vezérigazgató 

pauer.anna@balaton-butor.hu 
 
Veszprém, 2007. december. 03. 

 

http://www.balaton-butor.hu/


 

Digiterm Kft. 
Fejlesztési feladat  

 
Medikai kezelőszék formatervezése, ergonómiai szempontok figyelembevételével 
 
Tervezési feladatok: 
 
1. Koncepciószintű kezelőszék-tanulmánytervek készítése 3-4 órás medikai kezelések elvégzéséhez az 
alábbi követelmények alapján: 

- barátságos megjelenés, esztétikus kivitel, letisztult formavilág, 
- maximális komfort, kényelem biztosítása a páciens részére a kezelés ideje alatt, 
- minőségérzet fokozása, 
- logo/márkanév elhelyezhetőség, 
- többféle színkombináció alkalmazhatósága, 
- könnyű tisztíthatóság, higiéniai szempontok, 
- gyors cserélhetőség, 
- sorozatgyártásra alkalmas kialakítás. 

 
2. A kiválasztott koncepciónak megfelelő, ergonómiailag kialakított ülő/fekvőfelület műbőrrel bevont 
szendvicsszerkezetű párnázat formatervezése. A fekvőfelülethez kapcsolódó szerkezeti elemek 
kialakítása. 
Prototípus gyártáshoz alkalmas számítógépes látványtervek készítése többféle változatban. 
 
3. Ergonómiai szempontokhoz igazított, műanyag, designburkolatok formatervezése. 
Prototípus-gyártáshoz alkalmas, számítógépes látványtervek készítése többféle változatban. 
 
 
A gyártó a feladat végzése közben saját telephelyén díjmentes konzultációs lehetőségeket biztosít. 
Telephely: 3200 Gyöngyös, Egri út 30. 

Tel.: (37) 311-990 
Fax: (37) 311-893 

A Digiterm Kft. a rendelkezésre álló és a feladat elkészítéséhez szükséges marketingspecifikációt és 
műszaki dokumentációt a feladattal megbízott személynek átadja, a jóváhagyott tervek alapján, saját 
gyártási hátterével a prototípus elkészítését vállalja. 
 
http://www.digiterm.hu
 
Információ: Vígh József kereskedelmi és marketingigazgató 

telefon: (37) 311-990 
 
Gyöngyös, 2007. december. 20. 

 

http://www.digiterm.hu/


 

Herendi Porcelán Manufaktúra Zrt. 
Fejlesztési feladat  

 
Új tevékenységek, új tárgyakat hívnak életre... 

A herendi porcelán XXI. századi megjelenési lehetőségei a mai, megváltozott életformában és 
tárgyi környezetben. 

 
A téma leírása: 
 

A HPM Zrt.-ben 2008-ban elinduló, új, művészeti vezetés célja, hogy a herendi porcelán számára 
megteremtse új arcát, helyet és megnyilvánulási lehetőséget adva a kortárs törekvéseknek, azzal a 
szándékkal, hogy a herendi termékek újra, saját koruk ízlését szolgálják ki. 
 
A XXI. század kezdetére megváltozott életstílusban, felgyorsult tempóval élünk, más tárgyakat 
használunk, miknek alapanyaga is részben újkeletű. Az építészet által gyakorlatban alkalmazott 
tudományos felfedezések átírták az épületről alkotott korábbi fogalmainkat. A modern épületek 
belső tereiben, átalakult belsőépítészeti megoldások között, a korszerű lakásokban keresi helyét 
ma a herendi porcelán. Körülvesznek bennünket az információs technika eszközei. Olyan 
tárgyakat használunk teljes természetességgel, amit néhány éve még nem ismertünk. Életformánk, 
életkörülményeink megváltoztak. Ennek következtében bizonyos tárgyak kikoptak a használatból, 
egyes használati tárgyak átalakultak, ugyanakkor új tevékenységek, új tárgyakat hívnak életre. 
 
Új tevékenységek, új tárgyakat hívnak életre... 
Az ösztöndíjast arra a feladatra kérjük fel, hogy tanulmányozza a megváltozott tárgyi 
környezetben élő, XXI. századi ember, megváltozott tevékenységeit. Majd egy területet kiemelve, 
(pl.: mai irodai környezet, vagy informatikai eszközök, vagy konyha, vagy telekommunikációs 
eszközök) a prototípus elkészítésével mutasson fel megoldást a herendi porcelán új megjelenési 
lehetőségére. 

 
http://www.herend.com/
 
Információ:  Babos Pálma művészeti vezető 

babosp@t-online.hu
 
Budapest, 2007. 11. 20. 

 

http://www.herend.com/
mailto:babosp@t-online.hu


 

POLYDUCT ZRT. 
Fejlesztési feladat 

 
Tárgy: Műanyagöntési technológiára alapozott, új megoldású játszóeszköz kifejlesztése 
 
 
Feladatok: 
 

1. A POLYDUCT ZRT. által gyártott és forgalmazott POLYGO játszószer-termékkörcsalád 
/www.polygo.hu/ bővítése új eszközzel, amely követi a külterületi játszóterek attraktivitását. 

 
2. A fejlesztés tárgyaként létrejövő termék mindenben feleljen meg az aktuális európai és hazai 

szabványoknak és előírásoknak, valamint ne támasszon gyártójával, felhasználójával szemben 
aránytalanul nagy telepítési és üzemeltetési költségeket. 

 
3. Készüljön el egy ötletterv, melyet a kiíró jóváhagyását követően, készüljön a részleteket is 

tartalmazó, komplett dokumentáció, 3D mérnöki tervezői szoftverkörnyezetben. 
 

4. A megoldás legyen alkalmas a rotációs öntési eljárással történő gyártásra úgy, hogy a 
szükséges szerszámok – a kiíró POLYDUCT ZRT. által – lemezből elkészíthetők legyenek. 

 
 
A szakterületen teljes jártassággal rendelkező témafelelős a fenti elérhetőségen – szükség szerint – 
díjmentes konzultációs lehetőséggel áll rendelkezésre. 
 
Sikeres fejlesztési aktivitás esetén, a POLYDUCT ZRT. vállalja, hogy saját technikai hátterével, a 
prototípus gyártásához szükséges szerszámot – saját költségén – legyártja. 
 

http://www.polyduct.hu
http://www.polygo.hu/
 

Információ:  BISZTRÁN János termékmanager 
   4181 Nádudvar, Kabai út 62. 
   T: 36-54-480 666 
   F: 36-54-480 233 
   M: 36-30-584 65 17 
   E: jbisztran@polyduct.hu

 
 

Nádudvar, 2007. december 31. 

 

http://www.polyduct.hu/
http://www.polygo.hu/
mailto:jbisztran@polyduct.hu
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