PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az első magyar szerzői jogi törvény – az 1884. évi XVI. törvény – Arany László kezdeményezését követően, Apáthy István előterjesztése alapján született meg. A törvény korszerű,
a polgári viszonyokhoz igazodó kodiﬁkációt valósított meg a szellemi tulajdon napjainkig
meghatározó elméleti alapjáról kiindulva.
A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, Apáthy István (1829–1889),
akinek személyében az 1870-es évek egyik legnagyobb tekintélyű kodiﬁkátorát, a nemzetközi, a kereskedelmi és váltójog első tudományos művelőjét tisztelheti a hazai jogásztársadalom, szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület
pályázatot ír ki

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA.
1. A pályázat feltételei
Pályázni lehet minden olyan, magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban
felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött
létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2007/2008.
tanév keretében nyújtsák be valamelyik felsőoktatási intézmény nappali karán, és a pályázat
eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más
neve (vagy álnév) alatt ne kerüljön.
2. A pályázók köre
A pályázaton a 2007/2008. tanévben felsőfokú nappali alapképzésben részt vevő egyetemi
hallgatók indulhatnak.
3. A pályázati díj összege és annak elbírálása
A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt, öttagú bírálóbizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft,
azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a
III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bírálóbizottság döntésének megfelelően
a díjakat megosztottan ítélje oda, vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne
hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az „Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle” című szakfolyóiratban.
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4. A pályázat célkitűzése
A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítése, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú nappali alapképzésben részt vevő egyetemi hallgatók
ösztönzése.
5. A pályázat formai követelményei
A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot
kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:
• a pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon- és faxszáma, valamint
e-mail címe;
• a pályamű címe;
• a pályázó felsőoktatási intézményének megnevezése, címe, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe;
• a konzulens tanár/tanárok neve.
6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 30.
Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön
értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bírálóbizottság bírálata a pályázatot kiíró
szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerül.
7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:
Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1054 Budapest, Garibaldi utca 2.

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület

***
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével nyilvános pályázatot hirdet meg

MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJRA.
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.
Pályázati kategóriák
Termék
Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.
Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.
Terv
Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve
makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó
tervek.
Diák
A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében részt vevő diákok által, hallgatói
jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.
Pályázati feltételek
A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági
Térség valamely tagállamának területén van.
A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza.
Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
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Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely
• három évnél nem régebbi,
• más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben
• a pályázati feltételeknek nem felel meg,
• hiányos a mellékelt dokumentáció,
• határidőn túl érkezik be.
A pályázat beadási határideje: 2008. április 25. (postabélyegző szerint)
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat
útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához „Magyar Formatervezési
Díj” megjelöléssel ellátva a következő címre: Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1370 Budapest 5, Pf. 552
A Diák kategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok
A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag Diák kategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az
oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
Az ebben a kategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon és az
adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
A pályázatok értékelése
Az értékelés két fordulóban történik.
• I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely
pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
• II. forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján
dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést
kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve
helyszíni szemle alapján történik.
A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben
nincs helye jogorvoslatnak.
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Értékelési szempontok
A pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
• formai minőség;
• újszerűség, eredetiség;
• versenyképesség;
• a kivitelezés minősége (a Diák és a Terv kategória kivételével);
• felhasználóbarát kialakítás;
• környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.
A bírálóbizottság tagjai
Prof. emer. Stefan Lengyel

Barbara Beranek
Csavarga Rózsa
Dr. Geri István
Ferenczi Péter
Herczeg László
Koós Pál
Óvári Andrea
Takács János
Vargha Balázs
Zsótér László

formatervező művész, tanszékvezető egyetemi tanár,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
az MFT tagja, a bírálóbizottság elnöke
keramikusművész, Ausztria
Pro Architectura- és Ferenczy Noémi-díjas építész,
belsőépítész
főigazgató-helyettes, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
ügyvezető igazgató, Alu-Style Kft.
formatervező művész
formatervező művész, tanszékvezető-helyettes,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
öltözéktervező, Beriv Zrt.
vezérigazgató, Electrolux Lehel Kft., az MFT tagja
graﬁkusművész, Stalker Studio
Ferency Noémi-díjas graﬁkusművész, rektorhelyettes,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Díjazás
Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési
Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap
tizenötszörösének megfelelő összeg. 2008-ban a Termék kategóriában 3, a Vizuális kommunikáció, a Terv- és a Diák kategóriában 1-1 díj adható.
A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra, és elismerő oklevélben részesülnek.
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Bemutatás
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra
2008. október 6–26. között. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.
A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.
A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a
www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.
Eredményhirdetés
A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. Az
eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.
Oltalom
A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti
meg. Bővebb információ: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálata, telefon: 474 5561.
További információ
A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005.
(III. 26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a
www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: 474 5587, e-mail cím:
barbara.majcher@hpo.hu.
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