Felhívás

A Magyar Formatervezési Tanács több mint tíz éve
elismeri a designmenedzsment-szemléletet kiválóan
alkalmazó szervezeteket1. A kiírás megújult formában
ismét olyan szervezetek pályázatát vagy más általi jelölését várja a Design Management Díjra, melyek stratégiájuk megalkotásában, operatív működésükben,
termékeik, szolgáltatásaik kialakítása során a designmenedzsment2 eszközrendszerét alkalmazva
folyama-tos innovációra és kiemelkedő minőségre
törekednek, szem előtt tartva a társadalmi
felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait
is.
A korábban elismert szervezetekben az a közös,
hogy üzletvitelükben stratégiai fontosságú és
működési folyamataikat áthatja a „design thinking”3
megközelítés, élményteremtésre törekedve sikeresen váltanak ki pozitív érzelmeket a felhasználókban,
szem előtt tartják a társadalmi felelősségvállalás és a
fenntarthatóság szempontjait, s mindezen értékek
részeivé válnak a vállalati kultúrának.

Nevezze saját
szervezetét
a díjra!
DÍJAZÁS:
1 millió forint
pénzjutalom valamint
adható különdíj és
elismerő oklevél is

Nevezési határidő:

06. 15.
24:00 óra

(az elektronikus levél
beérkezésének
végső határideje)

Design
Management
Díj 2022

Jelölje a kiváló
példának tartott
szervezeteket!
Jelölési határidő:

05. 25.

24:00 óra

(az elektronikus levél
beérkezésének
végső határideje)


1 Gazdasági
társaságok, cégek,
szervezetek, intézmények
(a továbbiakban együtt: szervezet).

2 „A designmenedzsment a vállalatok
és szervezetek (külső és belső)
design-eszközrendszerének
kulturális, stratégiai és operatív
alkalmazása az üzleti és szervezeti
célok megteremtése és elérése
érdekében.”
Peter McGrory (University of Art
& Design Helsinki TaiK, Design
Management Europe Partners)
3 „A design thinking (designgondolkodás) az innováció felhasználóközpontú megközelítése, ami a tervezői eszköztárat használja arra,
hogy a felhasználói igényeket,
az új technológiai lehetőségeket
és az üzleti siker feltételeit egy
megoldásban egyesítse.”
Tim Brown (CEO, IDEO)

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
1. A designmenedzsment-szemlélet beépülésének mértéke
és szintje a szervezet működésébe, innovációs folyamataiba (designmenedzsment: minimális / projektszintű / szigetszerű – funkciószintű / vállalati kultúrába integrált)

• A
 design thinking az innováció holisztikus tervezői megközelítése, mely a kreativitás, a tervezői érzékenység révén
egy megoldásban egyesíti a felhasználói igényeket, a technikai lehetőségeket és az üzleti siker feltételeit

2. A szervezet designmenedzsment-stratégia alkalmazása
által elért eredményei

• A
 társadalmi érzékenység, a szélesebb – nemcsak környezetvédelmi – értelemben vett fenntarthatóság: a társadalmi
problémák iránti érzékenységgel működő szervezetek tudatosan keresik azokat a helyi, nemzeti és globális ügyeket,
amelyek megoldásához hozzájárulhatnak. A felhasználókra
fókuszálás így egészül ki a felhasználók környezetére való
érzékenységgel

A pályázat elkészítéséhez segítséget nyújthat az alábbi négy
dimenzió, mely a magas szinten működő designmenedzsment fontosabb jellemzőit mutatja be: felhasználói élményteremtés, design thinking, társadalmi érzékenység, vállalati
kultúra.
• A
 felhasználói élményteremtés a felhasználói identitás
erősítése mellett értéktudatos, felelős magatartásra ösztönöz

• A
 vállalati kultúra integráns része a designgondolkodás,
mely egyaránt megjelenik vezetői, munkatársi és szervezeti folyamatok, megoldások szintjén is, hozzáadott értéket
teremtve

AZ ELBÍRÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK,
MELLÉKLETEK
• Kitöltött kérdőív, elérhetősége: https://www.sztnh.gov.hu/
hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/design-management-dij
• A
 pályázó designmenedzsment-szemléletének szöveges bemutatása, a pályázat indoklása, maximum 2000 karakter terjedelemben
• A
 pályázó tevékenységét bemutató opcionális dokumentumok
(videoanyag max. 1,5 perc, infografika, fotódokumentáció, arculati kézikönyv, belső szabályzatok/folyamatábra, jelentések,
termékkatalógus, iparjogvédelmi bejelentés lajstromszáma,
publikációk, sajtómegjelenések, vállalati környezet bemutatása, felhasználói vélemények, díjak, egyéb elismerések stb.)
Az értékelés során a bírálóbizottság a megadott szempontok,
a kitöltött kérdőív, a benyújtott leírás, valamint a pályázathoz
csatolt dokumentumok alapján dönt a pénzjutalom, illetve a különdíj és az elismerő oklevél odaítéléséről (szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt). A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben jogorvoslatnak
helye nincs.
EREDMÉNYHIRDETÉS
Az elismerések átadására tervezetten az őszi Budapest Design
Week rendezvénysorozat keretében, a Magyar Formatervezési
Díj 2022. évi ünnepélyes díjátadó gálájának részeként kerül sor.
Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.
NEVEZÉSI FELTÉTELEK
A Design Management Díjra pályázat és jelölés nyújtható be.
A pályázatban minden, a következő bekezdésben írt szervezet a saját szervezetét ajánlja, míg a jelölést más személy nyújtja be.
A Design Management Díjra pályázhat vagy jelölhető minden
jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
cég, szervezet, intézmény, amelynek székhelye Magyarország
területén van, legalább három éve működik, és a fenti irányelveket sajátjának érzi.
A nevezéseket és a pályázati anyagokat Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell eljuttatni elektronikus levélben 2022.
június 15-jéig.
JELÖLÉS
A Design Management Díjat jelölés alapján induló pályázat útján
is el lehet nyerni. Az elismerésre a bírálóbizottság tagjain kívül
bárki jelölhet, a Magyar Formatervezési Tanács tagjai szakértőként tesznek jelölést.
A jelölőlapokat a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához kell
eljuttatni elektronikus levélben 2022. május 25-éig.
Az MFTI az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd felveszi a
kapcsolatot a jelöltekkel, megküldve nekik a kérdőívet, egyben
bekérve tőlük a szakmai elbírálást segítő dokumentumokat,
amelyek beküldését követően a jelölt szervezet a pályázókkal
azonos elbírálás alá kerül.

BENYÚJTÁS
E-mail-cím: mfti@hipo.gov.hu
(tárgy: Design Management Díj 2022)
Érvénytelen a nevezés (pályázat és jelölés), ha határidőn túl,
illetve a pályázat akkor is, ha hiányosan érkezik be.
A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

Dr. SIMON Attila
a bírálóbizottság elnöke, vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., címzetes egyetemi docens,
a Magyar Formatervezési Tanács tagja
Dr. ANTOS László
ügyvezető igazgató,
Magyar Innovációs Szövetség
BACHMANN Bálint DLA
építész, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora,
a Magyar Formatervezési Tanács tagja
Dr. BENDZSEL Miklós
elnök, Magyar Mérnökakadémia
elnökhelyettes, Magyar Formatervezési Tanács
KOVÁTS Adél
színművész, igazgató, Radnóti Miklós Színház,
2021-ben DMD díjazott
DR. NÉMETH Edit Eur. Erg.
ergonómus, egyetemi adjunktus, Menedzsment
és Üzleti Jog Tanszék, Gazdálkodástudományi Intézet,
Eötvös Loránd Tudományegyetem;
Gazdaságtudományi Kar, Neumann János Egyetem,
a Magyar Formatervezési Tanács tagja

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Design Management Díjhoz kapcsolódó személyes adatok
adatkezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH; 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. Az SZTNH adatvédelmi tisztviselője: dr. Hegedüs Krisztina,
elérhető az SZTNH székházában, levélcímén és telefonszámán,
e-mail címe: adatvedelem@hipo.gov.hu).
Az SZTNH nevében eljáró Magyar Formatervezési Tanács
Irodája (a továbbiakban: MFTI) kezeli a nevezési lap és a jelölőlap
esetében a nevezett vagy jelölt szervezet kapcsolattartójának
nevét, telefonszámát, e-mail címét és postai címét, valamint
a nevezési lapot kitöltő személy nevét és aláírását, továbbá a
jelölőlap esetében – amennyiben azokat megadja – az ajánlást
adó személy nevét, aláírását, telefonszámát, e-mail címét és
postai címét.
Az MFTI kezeli továbbá az érintett szervezet által kitöltött kérdőív esetében a szervezet vezetőjének nevét és aláírását, valamint a kapcsolattartó nevét, telefonszámát és e-mail címét,
továbbá munkakörét vagy beosztását.
Az MFTI kezeli mindezek mellett a pályázó által benyújtott opcionális dokumentumokban előforduló személyes adatokat is.
A személyes adatok forrása a nevezési lap, a kérdőív és az
opcionális dokumentumok esetében az adott szervezet nevében eljárni jogosult személy (képviselő), a jelölési lap esetében
az ajánlást adó személy.
Az adatkezelés célja a nevezési lap és a kérdív aláírójának
adatai, az opcinális dokumentumokban előforduló személyes
adatok, valamint a kapcsolattartói adatok esetében a kapcsolatfelvétel és –tartás lehetőségének biztosítása, a nevezés
vagy jelölés elbírálásához, az elismerés átadásához, a pénzjutalom átutalásához, illetve a kiállítás megszervezéséhez és
lebonyolításához, a nyilvánosság biztosításához és a tájékoztatáshoz szükséges adatok biztosítása, az ajánlást adó személy
által megadott személyes adatok esetében a Design Management Díj eredményére vonatkozó tájékoztatás megadása.
Az adatkezelés jogalapja a jelölőlap, a nevezési lap és a kérdőív aláírójának adatai, valamint a kapcsolattartói adatok, továbbá
az opcionális dokumentumokban előforduló személyes adatok
esetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 115/K. § g) pontjára és a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének e)-f) és i)-j) pontjaira figyelemmel az Európai Unió
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e)
pontja: az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
feladat végrehajtásához szükséges, az ajánlást adó személy
esetében az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor visszavonható az mfti@hipo.gov.hu e-mail címre
e-mail vagy az 1438 Budapest, Pf. 415 postai címre levél küldésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző
adatkezelés jogszerűségét.
Az MFTI a személyes adatokat
is tartalmazó kérdőívet és az
érintett szervezet által megküldött egyéb anyagokat eljuttatja
a bírálóbizottság tagjai részére
döntéshozatal céljából.
Az SZTNH és az MFTI adatokat
harmadik személynek kizárólag
abban az esetben ad át, amen�nyiben azt törvény kötelezően
írja elő, vagy az arra jogosult
személy ehhez hitelt érdemlő

módon hozzájárult. Amennyiben bíróság vagy más hatóság
előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a
személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bíróság vagy más hatóság felé, abban az esetben
az adott bíróság vagy hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
Az MFTI a nevezési lapot vagy jelölőlapot, illetve az egyéb anyagokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
nem továbbítja, azokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
A Design Management Díjhoz kapcsolódóan adatfeldolgozóként járnak el a bemutató kiállítás és az ahhoz kapcsolódó
szakmai anyagok készítői, a kommunikációs felületek kezelői
és a kommunikációs feladatokkal megbízott jogi vagy természetes személyek, amennyiben nem minősülnek adatkezelőnek. Adatfeldolgozóként jár el a díjpályázatot megszervező és
lebonyolító MFT nevében eljáró Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest,
Pozsonyi út 56.) és az MFT honlapjának üzemeltetője, a Bohl
Software Consulting Kft. (1131 Budapest, Madarász Viktor utca
13. IV. épület VI. emelet 97). A további adatfeldolgozók (a kiállítás tervezője, a katalógus és más anyagok tervezője, valamint
angol fordítója, továbbá a nyomdász) kiválasztása a felhívás
kiírásáig nem történt meg, személyükről az MFTI az MFT-honlapon ad tájékoztatást.
A nevezéseket, jelöléseket, kérdőíveket és egyéb dokumentumokat az MFTI maradandó értékű iratként a köziratokról,
a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény rendelkezései szerint, a díjfizetéshez
kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.
A személyes adatok megadása nem kötelező, de azok hiánya
esetén a pályázat nem minden esetben bírálható el.
Az SZTNH, az MFT és az adatfeldolgozói, illetve munkatársaik
a személyes adatok megismerésére és kezelésére kizárólag
az adatkezelési célokhoz kapcsolódó feladataik teljesítéséhez
szükséges mértékben jogosultak; továbbá az adatok biztonságának garantálása érdekében megtesznek minden szükséges
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést.
Az SZTNH az informatikai rendszereihez való hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok
elve”, azaz a rendszert minden felhasználó csak a munkaköri
feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. A rendszerhez hozzáférési jogot csak az a személy kaphat,
aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból
nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti, adatvédelmi
és információbiztonsági ismeretekkel.
Az SZTNH munkatársait, valamint az adatfeldolgozókat és
munkatársait szigorú titoktartási kötelezettség köti, és a feladatellátásuk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint
kötelesek eljárni.
Az SZTNH az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok
kivételével – azok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében saját eszközökön,
védett adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai
eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, jogosultság-ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain
minden esetben hardveres határvédelmi eszköz helyezkedik el.

Az adatokat az SZTNH redundánsan tárolja, hogy védje azokat
az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.
Az SZTNH többszintű (hálózati, infrastrukturális és alkalmazás
szintű), aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel védi
a belső hálózatait a külső támadásoktól, és folyamatosan monitorozza a védelmi intézkedéseket, feltárandó az esetleges
incidenseket. Az SZTNH által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést
titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg.
Az SZTNH mindent megtesz annak érdekében, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek az általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A fejlesztések
során olyan rendszereket alakított ki, amelyekben a naplózás
révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok részletesen megtalálhatók a https://www.sztnh.gov.hu/hu oldalról elérhető adatkezelési tájékoztató IX. pontjában.
A Magyar Formatervezési Tanács, illetve a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a pályázati anyagokat és az azokban foglalt
adatokat jogosult feldolgozni vagy feldolgoztatni, továbbá felhasználni tudományos kutatási vagy statisztikai célból, személyes beazonosítást lehetővé nem tevő módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak, oltalmazott- vagy más
módon védett, továbbá bizalmas információnak vagy személyes adatnak minősülő adatokra.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A nevezéssel kapcsolatban
további információt
Kohut-Jankó Anna nyújt
az alábbi e-mail címen:
anna.janko@hipo.gov.hu

Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban
az alábbi jogosultságok illetik meg:
•
•
•
•

•
•
•

hozzáférés: mindenki hozzáférést kérhet az adatkezelő által
kezelt személyes adataihoz;
helyesbítéséhez való jog: kérheti adatainak helyesbítését,
ha azok tévesen kerültek rögzítésre;
törléshez való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben
kérheti a személyes adatainak törlését;
adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelő ideiglenesen
függesszen fel mindenfajta műveletet – a tárolás és a GDPRban írt további adatkezelések kivételével – a kezelt személyes adatain;
tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
ogorvoslathoz való jog: amennyiben úgy véli, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai sérültek, panaszával elsősorban
az SZTNH-hoz (postacím: 1438 Budapest, Pf. 415.,
telefon: +36 (1) 312 4400., e-mail: sztnh@hipo.gov.hu), az illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek)vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.;telefon:+36(30) 683-5969;
+36 (30) 549-6838; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az aktuális felhívás, a kérdőív
és a korábbi években elismerésben részesített szervezetek
elérhetők az alábbi honlapon:
www.mft.org.hu
Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Budapest, 2022. április 25.

Nevezési lap

Nevezze saját
szervezetét a díjra!

06. 15.

24:00 óra

Nevezés és pályázati dokumentáció benyújtásának határideje:
2022. június 15. 24.00 óra
(a pályázati anyagot tartalmazó elektronikus levél beérkezésének végső
határideje)
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM*
(*A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki)

SZERVEZET
Neve
Telefon

Email ￼

Székhely

KAPCSOLATTARTÓ
Neve
Telefon 			

Email ￼ ￼

Cím

INDOKLÁS

A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem (igenlő válasz esetén kérjük bepipálni)
Figyelemfelhívó tájékoztatás: A Magyar Formatervezési Tanács, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázati anyagokat és az azokban
foglalt adatokat jogosult feldolgozni vagy feldolgoztatni, továbbá felhasználni tudományos kutatási vagy statisztikai célból, személyes beazonosítást
lehetővé nem tevő módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak, oltalmazott- vagy más módon védett, továbbá bizalmas információnak
vagy személyes adatnak minősülő adatokra.

Név:
Dátum:

Aláírás:

Jelölő lap

Jelölje a kiváló példának
tartott szervezeteket!

05. 25.

24:00 óra

Beadási határidő: 2022. május 25. 24.00 óra
(az elektronikus levél beérkezésének végső határideje)
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM*

A jelölés hiányos kitöltés esetén is érvényes.

(*A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki)

Jelölt adatai
SZERVEZET NEVE
Telefon 			

Email ￼ ￼

Székhely

KAPCSOLATTARTÓ
Neve
Telefon 			

Email ￼ ￼

Cím

INDOKLÁS

Ajánló adatai
Nem saját szervezetre vonatkozó ajánlás esetén. A jelölés hiányos kitöltéssel vagy kitöltés nélkül is érvényes.
Kérjük, hogy az elérhetőségi adatokat csak abban az esetben töltse ki, ha az adatkezelési tájékoztató megismerését követően, az abban foglaltakra
figyelemmel megadja az adatait a Design Management Díj eredményére vonatkozó tájékoztatás nyújtása céljából. Amennyiben arról nem szeretne
tájékoztatást kapni, a díjazottakról az alábbi oldalon tájékozódhat: http://www.sztnh.gov.hu/hu/mft-landing-pages/mft.

Ajánló neve

Tel

E-mail

Cím

Dátum

Aláírás

Figyelemfelhívó tájékoztatás: A Magyar Formatervezési Tanács, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázati anyagokat és az azokban
foglalt adatokat jogosult feldolgozni vagy feldolgoztatni, továbbá felhasználni tudományos kutatási vagy statisztikai célból, személyes beazonosítást
lehetővé nem tevő módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak, oltalmazott- vagy más módon védett, továbbá bizalmas információnak
vagy személyes adatnak minősülő adatokra.
Amennyiben a jövőben is szeretne kapcsolatban maradni a Magyar Formatervezési Tanáccsal, értesülni az SZTNH-t, az MFT-t és az MFTI-t közvetve
vagy közvetlenül érintő aktualitásokról, hírekről, valamint az általuk kiírt pályázatokról és szervezett rendezvényekről, azt az alábbi oldalon található
tájékoztatás és nyilatkozat segítségével teheti meg: http://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/rolunk/adatkezelesi-tajekoztato-es-nyilatkozat

