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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ ELNYERÉSÉRE

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési

Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács

közreműködésével hirdeti meg.

A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formater-

vezői teljesítmény elismerése.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Termék 

Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szé-

riában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció 

Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások meg-

valósult komplex vizuális arculata, beleértve a cso-

magolási és információs rendszereket, valamint a

számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.

Terv 

Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, meg-

valósításra érett termékötletek terve, makett vagy

prototípus formájában, továbbá a vizuális kommu-

nikáció területére tartozó tervek.

Diák

A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőkép-

zésében részt vevő diákok által, hallgatói jogviszony

keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vi-

zuális kommunikáció területén készített alkotások.

A pályázat beadási határideje: 2007. május 7.
(postabélyegző szerint).

A pályázatot egy példányban, kizárólag postai

ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján

kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Iro-

dájához, „Magyar Formatervezési Díj” jelöléssel el-

látva, a fenti címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal

Magyar Formatervezési Tanács Irodája

1370 Budapest 5, Pf. 552

BEMUTATÁS

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiál-

lítás keretében kerülnek bemutatásra 2007. október
8. és október 30. 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 egyez-

tetett időben és módon.

A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes kataló-

gus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül.

A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók

és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek meg-

tekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelő-

ző ünnepségen vehetik át a díjakat. Az eredmény

a díjátadás napjáig nem nyilvános.

A kiállított termékeket a jogszabályok alapján kiál-

lítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb

információ: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszol-

gálata, telefon: 474-5561.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Ma-

gyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.)

GKM rendelet, valamint a díj adományozási rend-

jének 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.


