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Tervezz, pályázz, nyerj!  
 

Testületi munka 

Készül a Magyar Formatervezési Tanács 2022-es 

tevékenységének áttekintését adó beszámoló, amely 

a testület honlapján lesz olvasható. 

 

 

Nemzeti díjak, ösztöndíjak 

 

Magyar Formatervezési Díj  
 

 
 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium nevében a 

Magyar Formatervezési Tanács idén is meghirdeti a 

a Magyar Formatervezési Díj felhívást a kiváló 

formatervezői teljesítmények elismerésére. 

 

Pályázni az utóbbi három évben készült alkotásokkal 

lehet Termék, Terv, Vizuális kommunikáció és 

Diákmunka kategóriában. A pályázatokat tervezők, 

megrendelők, gyártók vagy forgalmazók is 

benyújthatják, egy pályázó pedig több alkotással is 

nevezhet.  

 

A pályázatok benyújtási határideje:  

2023. május 2. 24 óra.  

 

A pályázatokat elektronikusan kell beküldeni az 

mfd@hipo.gov.hu e-mail címre. A pályázati anyagnak 

tartalmaznia kell a szöveges és képi dokumentációt, 

a jelentkezési lapot és az adatlapot.  

 

 

A Magyar Formatervezési Díj 2022 elismertjei 

megtekinthetőek az mft.org.hu oldalon, ahogyan a 

kétnyelvű katalógus is elérhető, illetve ingyenesen 

letölthető. 

 

Friss információk és érdekességek: 

facebook.com/magyarformatervezesidij 

instagram.com/magyarformatervezesidij 

 

Design Management Díj 
 

A díjat a Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben 

azzal a céllal hozta létre, hogy elismerje azokat a 

szervezeteket, amelyek példaértékű eredményeket 

és sikeres működési modelleket mutatnak fel a 

designmenedzsment stratégiai integrációja által, 

hazai és nemzetközi érdeklődést keltve.  

 

A 2022. évben díjazott és elismerő oklevélben 

részesült vállalkozásokat továbbra is az online 

elérhető, ingyenesen letölthető katalóguson keresztül 

ismerhetik meg az érdeklődők. 

 

A pályázat kiírása 2023-ban március végén várható, 

melyen a szervezetek nevezését és a 

magánszemélyi ajánlásokat egyaránt várja az MFT. 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 
 

 
 

Idén is meghirdeti a 35 év alatti fiatal tervezők 

pályakezdését segítő ösztöndíjpályázatát a 

programot kezelő Magyar Formatervezési Tanács.  

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 

finanszírozott programhoz 2023-ban 

mailto:mfd@hipo.gov.hu
https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/magyar-formatervezesi-dij/mft-dij/2021
https://www.hipo.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/magyar-formatervezesi-dij
https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/design-management-dij
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ösztöndíjfinanszírozással és jövőbemutató 

feladatkiírással társult a Kecskeméti Kortárs 

Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. - Nemzetközi 

Kerámia Stúdió, míg érdekes és aktuális 

feladatkiírással, szakmai partnerként csatlakozott a 

Maform Kft. is.  

 

A pályázat benyújtásának határideje április 3., 

hétfő 24 óra. A pályázati kiírás itt olvasható.  

 

A felhívást bemutató spot az alábbi linken érhető el: 

https://youtube.com/shorts/r3UAVqdwp-

M?feature=share 

 

A 2021-es ösztöndíjasok szakmai munkájáról angol 

és magyar nyelvű beszámoló-katalógus elérhető a 

testület weboldalán (mft.org.hu). 

 

A 2022 évi ösztöndíjasok munkáját bemutató 

katalógus és kiállítás előkészítés alatt áll.  

 

Addig is kövesse a Moholy-Nagy László 

Formatervezési Ösztöndíj Facebook-oldalát, és 

értesüljön közvetlenül a legfrissebb információkról: 

facebook.com/moholyosztondij 

 

 

Nemzetközi kitekintő 

 

Graduation Projects 2022 
 

A Graduation Projects, a visegrádi országok 

frissdiplomásainak – cseh, lengyel, magyar, szlovák 

– designerek diplomamunkáinak seregszemléje 

2022-ben 21-dik alkalommal került meghirdetésre.  

A projekt szervezője évről évre a lengyel Zamek 

Cieszyn regionális designszervezet, Magyarország 

képviseletében a szakmai partneri közreműködő a 

Magyar Formatervezési Tanács. 

 

A nemzetközi felhíváson a visegrádi országok 

egyetemein, illetve egyéb külföldi egyetemeken 

végzett cseh, lengyel, szlovák és magyar diákok 

grafikai és design diplomamunkái mérettethetik meg 

magukat. A felhívás meghirdetésében évről-évre 

szakmai partnerként közreműködik a Magyar 

Formatervezési Tanács.  

A bírálóbizottság munkájában az MFT felkérésére 

magyar delegáltként Balogh Balázs (studio That’s it) 

és Laufer Ferenc (Flying Objects) vettek részt 2022-

ben. Közreműködésüket ezúton is köszönjük!  
 

 
 

A négy ország szakmai zsűrije online értékelte a 

beérkezett diplomamunkákat, a kiválasztott alkotások 

2023. március 10-én nyíló kiállításon ismerheti meg a 

nagyközönség. A kiállítás március 11. és május 28. 

között látogatható, helyszíne a lengyelországi 

Cieszyn Zamek Cieszyn design központja.  

 

A 2022-es seregszemle magyar kiválasztottjai az 

alábbi frissen végzett tervezők, gratulálunk nekik! 

 

2D kategóriában: 

Fülöp Szabolcs – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

Szendrei Anna – Eszterházy Károly Katolikus 

Egyetem, Eger 
 

3D kategóriában: 

Feil Liza – Budapesti Metropolitan Egyetem 

Jiang Erzsébet – Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/moholy-nagy-laszlo-formatervezesi-osztondij
https://youtube.com/shorts/r3UAVqdwp-M?feature=share
https://youtube.com/shorts/r3UAVqdwp-M?feature=share
https://www.sztnh.gov.hu/hu/mft-landing-pages/mft
https://www.facebook.com/moholyosztondij/
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A zsűri a négy országból összesen huszonkilenc 

diplomaprojektet választott ki, amelyek a Graduation 

Projects honlapon részletesen is megtekinthetőek. 

 

 

Figyelmükbe ajánljuk!  

 

EUIPO – Ideas Powered for Business 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala idén is 

meghirdeti a kis- és középvállalkozások 

szellemitulajdon-védelmi jogszerzését támogató 

KKV-alap pályázatot, mely az Európai Bizottság 

kezdeményezésére hozott létre.  

 

Folyamatosan pályázhatnak az Európai Unió 

területén alapított KKV-k, a pályázatot a vállalkozás 

tulajdonosa, munkatársa vagy megbízott jogi 

képviselője is benyújthatja. A megítélt támogatás 

visszatérítés formájában, közvetlenül a vállalkozás 

részére kerül kiutalásra. A pályázati források 2023. 

január 23-tól december 8-ig érhetőek el a pályázati 

keretösszegek erejéig, így érdemes mielőbb élni a 

lehetőséggel.  
 

 
 

A KKV-alapban idén is utalványok formájában lehet 

pénzügyi támogatást szerezni. Az első szakasz (1. és 

2. utalvány) 2023. január 23. óta elérhető: itt a 

magyar vállalkozások a 2. utalványt igényelhetik, 

amellyel védjegyek és formatervezési minták 

oltalmához szerezhetnek nemzeti és európai uniós 

szinten pénzügyi támogatást.  

 

Az 1. utalvánnyal a vállalkozások szellemi 

vagyonának feltérképezésére van lehetőség (IP 

Scan), viszont ezt Magyarországon jelenleg a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál ingyenesen 

igénybe lehet venni. A 2. utalvány (védjegyek és 

formatervezésiminta-oltalmak) esetében 1000 euró 

támogatást lehet szerezni. A költségtérítés mértéke 

az EU-n vagy Magyarországon belül érvényes 

oltalmakra 75 százalék, az EU-n kívül érvényes 

oltalmakra 50 százalék. A támogatás tartalmazza a 

bejelentést, az áruosztályt, vizsgálatot, a 

regisztrációt, a közzétételt és a közzététel 

halasztásának díját is. 

 

Ha egy kkv támogatást kap, az 1. és 2. utalványt 2 

hónapon belül kell aktiválni. Ez az időszak további 2 

hónappal meghosszabbítható. Ezt követi a 

végrehajtási időszak, amely 6 hónapig tart, és amely 

alatt a KKV-k továbbra is használhatják az 

utalványokat, és további visszatérítéseket 

igényelhetnek. Az idei évben az 1. és 2. utalványokra 

elkülönített teljes költségvetés 25 millió euró. 

 

A későbbi szakaszban (3. és 4. utalvány) a 

szabadalmi és közösségi növényfajta oltalmak 

fognak pénzügyi támogatásban részesülni. 

 

További információk az EUIPO honlapján érhetőek el.  

 

http://www.graduationprojects.eu/en/projects/2022
http://www.graduationprojects.eu/en/projects/2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund?mtm_campaign=euipo-PaidAds-SME-Fund&mtm_kwd=google-adwords-HU-EN&pk_campaign=Paid-AdWordsSearch&pk_kwd=sme%20fund

