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Álmodj! Pályázz! Nyerj! 
 
 
Gratulálunk 
Szakdiplomáciai siker, hogy az Európai Szabadalmi 
Szervezet Igazgatótanácsa mellett működő 
Fellebbezési Tanácsok Bizottsága (Boards of Appeal 
Committee) 2018. február 22-én tartott ülésén dr. 
Łuszcz Viktort, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
és egyben az MFT elnökét a testület 
elnökhelyettesévé (deputy chairman) választotta. 
 
Testületi munka  
A Magyar Formatervezési Tanács 2018. évi első 
ülését március 26-án, 14 órától tartja a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala székházában.  
Az ülésen megvitatásra kerül az MFT 2017. évi 
beszámolója és a Tanács hozzájárulása az Ipar 4.0 
gazdaságfejlesztési stratégiához, valamint 
meghívást kap a Budapesti Gazdasági Egyetem és 
az XLaboratories az együttműködési lehetőségek 
feltárására. 
 
A Magyar Formatervezési Tanács meghirdette az 
általa gondozott éves nagy pályázatokat.  
 
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 
A Magyar Formatervezési Tanács a kezelésében 
álló Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 
pályázatot folyamatosan és szisztematikusan 
felülvizsgálja. Az elmúlt évek tapasztalatainak, 
tanulságainak levonására és az esetlegesen 
szükségszerű újítások feltárására az Iroda szakértői 
bizottságot állított fel. A munkacsoport január 10-én 
ült össze a pályázat felülvizsgálatára, munkájuk 
eredményeként frissült a pályázati felhívás, a 
szabályzat és a közzététel is új elemekkel bővült. 
Ehhez kapcsolódóan az ösztöndíjprogramot 
népszerűsítő kisfilmek készültek, amelyek 
megtekinthetők a Magyar Formatervezési Díj 
Facebook-oldalán.  
 
 

A fiatal tehetségek alkotói munkáját és szakmai 
fejlődését segítő, immár közel három évtizedes 
múltra visszatekintő ösztöndíjpályázatot a Magyar 
Formatervezési Tanács 2018-ban is meghirdette az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Nyír-Demonich Zrt. 
társfinanszírozásával, a Maform Kft. és a Flying 
Objects szakmai partnerségével, illetve a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi 
lebonyolítói közreműködésével. 
Az ösztöndíjpályázat célja elősegíteni a hazai design 
nemzetgazdasági integrációját, illetve társadalmi 
beágyazódását az innovációs folyamatokba. 
Hozzájárul az alkotómunkát folytató fiatal tervezők 
szakmai fejlődéséhez, tehetségük 
kibontakoztatásához, lehetőséget biztosítva saját 
kezdeményezésű vagy gyártói együttműködésben 
megvalósuló projektek létrehozására. 
 

Az ösztöndíj időtartama 6 hónap. 
Pályázati időszak: 2018. május – október.  
Az ösztöndíjast megillető díj: bruttó 900 000 Ft. 
 

Az ösztöndíjra pályázhat minden 35 év alatti 
természetes személy, aki Magyarországon folytat 
alkotói tevékenységet, és szakirányú (MA, MSc) 
művészeti, illetve designer egyetemi diplomával 
rendelkezik. Osztott (többciklusú) képzés esetén a 
pályázat benyújtásának feltétele: diplomával lezárt 
mesterképzés (MA, MSc). 
A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap 
letölthető az MFT honlapjáról: www.mft.org.hu. 
 

A grafikai terv Katyi Ádám munkája.  

 
A pályázatok beérkezésének határideje:  
2018. április 10., kedd, 16 óra. 
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A 2017. évi Moholy-ösztöndíjasok az idén is 
nyilvános beszámoló keretében adnak számot az 
ösztöndíjprogramban végzett munkájukról. A kiállítás 
megnyitójára április 23-án, hétfőn 17 órától kerül sor 
a Zipernowsky Házban. 
 
Magyar Formatervezési Díj 2018 
A nemzetgazdasági miniszter a Magyar 
Formatervezési Tanács közreműködésével idén is 
meghirdeti a Magyar Formatervezési Díj pályázatát. 
A legrangosabb hazai designelismerésre alkotók és 
gyártók pályázatát egyaránt várják termék, terv, 
vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában. 
 

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap 
letölthető az MFT honlapjáról: www.mft.org.hu.  
 

A beadási határidő: 2018. május 4. 
 
Az értékelés első fordulójára május 23-án, a 
második fordulóra június 19–21. között kerül sor. A 
pályázat legfrissebb híreiről folyamatosan 
tájékoztatást adunk. További információk és 
érdekességek elérhetőek a 
facebook.com/magyarformatervezesidij oldalon is. 
 

 
 

A pályázati felhívás grafikai tervezését az 
arculatmegújításra kiírt pályázat győztese, az L2 
Studio: Lakosi Krisztián és Lakosi Richárd 
grafikusművészek végezték. 
 

A bírálóbizottság elnöke Bachmann Bálint DLA, Ybl 
Miklós-díjas építész, a Budapesti Metropolitan 
Egyetem tanára, a Breuer Marcell Doktori Iskola 
(Pécsi Tudományegyetem – Műszaki és Informatikai 
Kar) vezetője.  

A testület elnökhelyettese dr. Németh Edit Eur. Erg., 
egyetemi adjunktus (ELTE Gazdálkodástudományi 
Intézet – Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék), 
oktatási dékánhelyettes (Neumann János Egyetem – 
Gazdaságtudományi Kar), az MFT tagja. 
A bizottság tagjai: Gaszt Attila, a GIA Form Kft. 
ügyvezető igazgatója és tulajdonosa, 
Halasi Rita Mária designszakértő, tanácsadó, 
kurátor, 
Hefkó Mihály DLA Ferenczy Noémi- és Ybl Miklós-
díjas belsőépítész, címzetes főiskolai tanár 
(Budapesti Metropolitan Egyetem), a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja, 
Hidas Mátyás, a Stulwerk Kft. ügyvezető igazgatója,  
Kassai Ferenc Ferenczy Noémi-díjas 
grafikusművész, egyetemi docens (Soproni Egyetem 
– Alkalmazott Művészeti Intézet),  
Kecskés Orsolya ötvösművész, ékszertervező, az 
Ékszerek Éjszakája Budapest és az EightDays 
Design egyik alapítója, 
Koós Pál Ferenczy Noémi-díjas formatervező, 
egyetemi docens, intézetigazgató (Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem, Design Intézet), az MFT 
elnökhelyettese, 
Rejka Erika DLA keramikusművész, főiskolai docens 
(Budapesti Metropolitan Egyetem – Kreatívipari Kar 
– Design Intézet), a Fiatal Iparművészek Stúdiója 
Egyesület elnökségi tagja, 
Szabó Levente, a Teams Design Shanghai design-
alelnöke, 
Tóth Bori divattervező. 
 

Kövesse Ön is a Magyar Formatervezési Díj oldalát, 
és értesüljön közvetlenül a legfrissebb 
információkról: 
facebook.com/magyarformatervezesidij. 
 
Design Management Díj 2018 
A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben Design 
Management Díjat alapított azzal a céllal, hogy 
értékelje és kiemelje azon vállalatok és szervezetek 
munkáját, amelyek üzleti stratégiájukba 
eredményesen, példaértékűen és hatékonyan építik 
be a designmenedzsment-szemléletet.  
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2018-ban ünnepeljük az MFT által alapított 
elismerés tízéves jubileumát. Az évforduló 
alkalmából az MFTI szakértők közreműködésével 
megújította a felhívást. A szakértői fórum január 29-
én ülésezett, ennek eredményeként megújult 
pályázati felhívást teszünk közzé, melyben tovább 
egyszerűsödött a szervezetek önálló nevezése, 
illetve hosszabb nevezési időszak segíti a 
vállalatokat. 
 

 
 

A Design Management Díjat jelölés útján lehet 
elnyerni. A díjra jelölhető minden magyarországi 
székhelyű jogi személy, illetve jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, cég, szervezet, 
intézmény. A kiválónak tartott szervezetekre bárki 
jelölést tehet a felhívásban megtalálható egyszerű 
jelölőlap kitöltésével.  
A jelölés határideje: 2018. április 9. 
 

A jelölt szervezeteket az MFTI regisztrálja és 
tájékoztatja, ezt követően június 1-jei határidővel 
várja a kitöltött kérdőívük, valamint a további, 
bírálatot segítő dokumentációs anyagaik 
benyújtását. 
 

A szervezetek, vállalatok önálló nevezésének, 
dokumentációs anyagainak benyújtási határideje:  
2018. június 1. 
 

 

A bírálóbizottság tagjain kívül minden 
magánszemély élhet a jelölés lehetőségével, így 
olvasóinkat is biztatjuk, jelöljék az elismerésre 
érdemesnek tartott cégeket, intézményeket. 
 

A bírálóbizottság összeállítás még folyamatban van. 
A pályázatok értékelésére június 14-én kerül sor.  
 

A megújult felhívás grafikai tervezését a Graphasel 
Design Studio végzi. További információ, valamint a 
pályázati felhívás és a jelölőlap megtalálható a 
www.mft.org.hu honlapon. 
 

Hírek a szellemitulajdon-védelem világából 
 

Növekszik a budapesti székhelyű Visegrádi 
Szabadalmi Intézet elismertsége 
A budapesti székhelyű Visegrádi Szabadalmi Intézet 
(VSZI) teljes jogú tagja lett a világviszonylatban 
legmeghatározóbb huszonöt szabadalmi hivatalt 
tömörítő, úgynevezett „globális szabadalmi 
szupersztrádának” (Global Patent Prosecution 
Highway). 
A csatlakozás által az innovatív magyar 
vállalkozások könnyebben és gyorsabban 
szerezhetnek versenyelőnyt nyújtó szabadalmat 
exportjuk célországaiban. A négy visegrádi ország 
szabadalmi hivatalai által létrehozott és másfél éve 
működő, növekvő ügyforgalmat bonyolító VSZI 
jelentősen csökkenti a nemzetközi 
szabadalomszerzés költségeit, valamint kiterjeszti a 
magyar, cseh, lengyel és szlovák nyelv 
használatának lehetőségét. A magyar székhelyű 
VSZI elismertsége dinamikusan növekszik, amit a 
kutatási és elővizsgálati adatok is mutatnak. 2016-
ban, működése megkezdésének évében 14 kutatási 
jelentést állított ki, ebből négyet az SZTNH 
munkatársai készítettek el. 2017-ben több mint 
nyolcszor annyit, 123 kutatási jelentést állított ki, 
ebből az SZTNH-ra 42 jutott. A kérelmek kétharmad 
része nemzeti nyelven érkezett, egyharmad része 
angolul. A beérkező kérelmek megoszlása a 
bejelentő honossága szerint 48% lengyel, 30% 
magyar, 17% cseh és 5% szlovák volt tavaly. 
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WIPR 2017 
Tavaly év végén jelent meg a WIPO (Szellemi 
Tulajdon Világszervezete) 2017. évi globális szellemi 
tulajdonról szóló jelentése. Az immateriális tőke a 
globális értékláncokban (WIPR 2017) című 
tanulmány azt vizsgálja, hogy a munkaerő, a 
reáltőke és az immateriális tőke külön-külön 
mennyiben járul hozzá a világkereskedelmi 
forgalomban lévő termékek értékéhez.  
A számítások szerint az immateriális tevékenységek, 
mint a márkaépítés, a dizájn és a technológia a 
globális értékláncban keletkező jövedelem közel 
harmadát (30,4%) teszik ki. Az immateriális javak 
jövedelme 2000 és 2014 között 75 százalékkal nőtt, 
a 2014. évre kalkulált 5,9 billió dollár kétszerese az 
épületeknek, a gépeknek és a reáltőke egyéb 
formáinak a termékekben megjelenő értékéhez 
képest. A három legjelentősebb termékcsoport – az 
élelmiszerek, a gépjárművek és a textíliák – a 
gyártási globális értékláncok immateriális tőkéjéből 
származó összes jövedelem közel felét teszi ki. A 
kapott eredmény megerősíti az immateriális javak 
védelmét szolgáló szellemi tulajdon egyre növekvő 
szerepét a világgazdaságban.  
 

A teljes riport megtalálható a WIPO honlapján: 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/articl
e_0012.html.  
 
Ujvári János-diplomadíj-pályázat – felhívás 
Az SZTNH meghirdette a 2017/2018-as tanévre 
vonatkozó Ujvári János-diplomadíj-pályázatot. A 
pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik 
végéhez közeledő hallgatókat, hogy megfelelő 
szakmai támogatás mellett megvizsgálják 
diplomadolgozatuk témájának szellemitulajdon-
védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági 
lehetőségeit. 
A pályázatra azok a felsőfokú alap- és 
mesterképzésben részt vevő hallgatók 
jelentkezhetnek, akik a tanév tavaszi félévében 
fejezik be tanulmányaikat. 
 

 

A pályázati díj elnyerésének feltételei: 
1. Egy 20 órás szellemitulajdon-védelmi távoktatási 
tanfolyam elvégzése, kivéve, ha a hallgató korábban 
az egyetem által igazoltan teljesített egy minimum 20 
órás szellemitulajdon-védelmi képzést. 
 
2. A diplomamunka/szakdolgozat témájához 
kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi vonatkozások 
feltárása minimum 10 oldal terjedelemben.  
A dolgozat írása folyamán a hallgatónak legalább 
három alkalommal egyeztetnie kell az SZTNH által 
számára biztosított szakmai konzulenssel. 
 
3. A felsőoktatási tanulmányok sikeres zárása. 
 

A pályázat menetének első lépése a részvételi 
szándék regisztrálása az 
ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu központi pályázati e-
mail-címen legkésőbb 2018. március 19-ig.  
A pályázati feltételek teljesítését a 
diplomamunkába/szakdolgozatba integrált pályázati 
dolgozat elkészítése és leadása követi, melynek 
határideje: 2018. június 30. Az őszi félévben végző 
hallgatók által benyújtott pályázatok értékelése a 
tanév tavaszi félévében végző hallgatók 
pályázataival együtt történik. Minden résztvevő 
legkésőbb 2018. augusztus 31-ig tájékoztatást kap 
pályázata eredményéről. 
A pályázat lezárását követően a díjak átadására az 
SZTNH székházában kerül sor ünnepélyes keretek 
között. A díjátadó ünnepségre minden pályázó 
hallgató meghívást kap.  
 
További információ:  
http://www.sztnh.gov.hu/sites/default/files/ujdp_palya
zati_felhivas_2017-18_tavasz_1.pdf.  
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Nemzetközi kitekintő 
 
Graduation Projects 

A Graduation Projects 
2017, a visegrádi 
országok grafikai és 

formatervezői 
diplomamunkáinak 

seregszemléje 
megnyitóünnepségére 

január 27-én került sor a 
dél-lengyelországi 

Cieszyn városában. A tárlat, melyet Ewa 
Gołębiowska, a Zamek Cieszyn designszervezet 
igazgatója és Czesława Frejlich, a 2+3D folyóirat 
főszerkesztője nyitottak meg, március 11-éig 
tekinthető meg. 

 
 
2017-ben a négy visegrádi országból összesen 354 
diplomamunka érkezett, melyek közül a zsűri 
kétfordulós bírálatot követően összesen negyvenet 
válogatott be a kiállításra. Az előző évhez képest 
örömteli módon növekedett a magyar hallgatók 
részvételi aktivitása, összesen 37 pályázatot 
nyújtottak be, ebből tíz került be a negyven legjobb 
alkotás közé, négy grafika, hat formatervezés 
kategóriában. 
 

 
 
Grafika 

- Hujber Dóra: Ligma (Soproni Egyetem) 
- Kósa Tamás: Uziq Sans (Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem) 
- Láng Kristóf: Babel (Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem) 
- Thury Lili: Volt egyszer egy Dzsumbuj (Magyar 

Képzőművészeti Egyetem) 
 

Formatervezés 
- Barbarics Enikő: Taligáló, álló asztal – 

tanulókocsi (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) 
- Barna Csaba: Meti tárolóbútor (Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem) 
- Lévai Zsófi: Interknitting (Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem) 
- Szabó Nelli: Trickster (Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem) 
- Török Aliz: Yqu játék (Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem) 
- Veszprémi Gabriella: Layers kísérleti 

cipőkollekció (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) 
 

 
Gratulálunk! 
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Fotók: Rafał Soliński 

 
A Graduation Projects aktualitásai, az egyes 
diplomaprojektek részletesebb bemutatása elérhető:  
http://www.graduationprojects.eu/ 
https://www.facebook.com/Graduation-Projects-
1952267491680312/ 
 
 

Model Young Package pályázat 
Idén megújult formában, immár 23. alkalommal írják 
ki a pályázatot, Model Young Package néven. 
Fontos újítás, hogy bár megmarad a két eddigi 
kategória; az első a középiskolai diákok és a 
főiskolai hallgatók számára, a második pedig az 
egyetemi hallgatók és tervezők számára – ez utóbbi 
azonban az idei évtől nincs életkorhoz kötve. 
 

 
 
A pályázat összdíjazása 6000 euróra emelkedett.  
A pályázatok benyújtásának határideje:  
2018. május 14. 
 
További információk: 
www.young-package.com 
 
A BEDA elnökségi ülése Londonban 
A BEDA (Európai Designszervezetek Szövetsége) 
ez évi első elnökségi ülését február 22–23-án 
tartotta Londonban, kapcsolódva a DBA (Design 
Business Association) által kiadott Design 
Effectiveness Awards díjátadó gálájához.  
Az eseményen az MFT képviseletében dr. Bendzsel 
Miklós, a BEDA elnökségi tagja vett részt. 
Beszámolóját következő hírlevelünkben olvashatják. 


