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Nyilvántartási szám:
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.)

Jelentkezési lap
Beadási határid% (kísér% dokumentációval): 2021. április 30. 24.00 óra (a pályázati anyagot tartalmazó elektronikus levél 
beérkezésének végs% határideje) A jelentkezési lapon megadott adatok kerülnek feltüntetésre a kiállításon, a katalógusban, 
a díjtárgy csomagolásán és oklevélen, az emléklapon, valamint a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának (MFTI) 
megbízásából készült kiadványokban, promóciós anyagokon, online kommunikációkban /a Magyar Formatervezési Tanács 
(MFT) honlapján és a Magyar Formatervezési Díj Facebook profilján/.

A pályam& megnevezése (angol nyelven is):

Rövid leírása (angol nyelven is):

Kategória:

Diákkategória esetén jelige (angol nyelven is):

A pályázó neve:

Egyéni pályázó esetén a pályam& megrendel%jének vagy gyártójának neve és címe:

Az érdemi bírálathoz szükséges mellékletek felsorolása**:

Telefon:

Telefon:

Honlap:

Honlap:

Dátum: Aláírás:

Cím / Levelezési cím:

Cím / Levelezési cím:

Cégnév:

E-mail:

E-mail:

Cég esetén a kapcsolattartó neve:
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Nyilvántartási szám:
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.)

Dátum: Aláírás:

Adatkezelési tájékoztató 
A Magyar Formatervezési Díj pályázatához kapcsolódó személyes adatok közös adatkezel%i az alábbi szervezetek:

9.

- 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 elérhet%sége: https://www.sztnh. 

 gov.hu/hu; adatvédelmi tisztvisel%je: dr. Hegedüs Krisztina, elérhet% az SZTNH  

 székházában és levélcímén, telefonszáma: 06-1/474-5941, e-mail címe:  

 adatvedelem@hipo.gov.hu); az SZTNH nevében a Magyar Formatervezési  

 Tanács Irodája jár el (a továbbiakban: MFTI; elérhet%ségei: 1054 Budapest,  

 Akadémia utca 21., levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszám:  

 06-1/312-4400, honlapjának elérhet%sége: www.mft.org.hu); 

- az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM; székhelye:  

 1011 Budapest, F% utca 44-50., levélcíme: 1440 Budapest, Pf. 1., központi  

 telefonszáma: 06-1/795-1700, honlapjának elérhet%sége: https://kormany. 

 hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium; adatvédelmi tisztvisel%je:  

 dr. Dakos Zsuzsanna, elérhet% az ITM székházában és levélcímén, telefonszáma: 

  06-1/795-1124, e-mail címe: zsuzsanna.dakos@itm.gov.hu).  

Közös adatkezel%knek min%sülnek még az MFT, az SZTNH, az ITM és a különdíjat 

felajánlók. A különdíjat felajánló szervezetek a pályázat kiírásakor még nem ismertek; 

róluk az MFT a honlapján ad tájékoztatást.

A Facebook közösségi média felületen létrehozott https://www.facebook.com/magyar-

formatervezesidij és az Instagram közösségi média felületen létrehozott  https://www.

instagram.com/magyarformatervezesidij/ oldalon történ% adatkezelések tekintetében 

közös adatkezel%nek min%sül az MFT, az SZTNH és a Facebook Ireland Ltd. A Face-

book adatkezelésével kapcsolatban az alábbi oldalon érhet%k el további információk: 

https://www.facebook.com/policy.php, és https://hu-hu.facebook.com/help/instag-

ram/519522125107875, illetve esetleges kérdéseit a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi 

tisztvisel%jének az alábbi elérhet%ségeket lehetséges eljuttatni: elérhet% a Facebook 

Ireland Ltd. levélcímén: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, 

illetve az alábbi felületen szerepl% &rlap kitöltésével: https://www.facebook.com/help/

contact/540977946302970).

Az SZTNH nevében eljáró MFTI minden természetes személy pályázó és kapcsolattartó 

esetében kezeli az alábbi személyes adatokat: név és elérhet%ségi adatok (telefonszám, 

e-mailcím), természetes személy pályázók esetében ezen túlmen%en a cím/levelezési 

cím és honlapcím, a pályam& megrendel%jének vagy gyártójának neve és címe, továbbá 

minden esetben a pályázó vagy képvisel%je aláírása, illetve azon személyes adatok, 

amelyeket a pályázó a részére megad.

Az MFTI a diákkategória (hallgatói jogviszony keretében készített pályamunkák) eseté-

ben kezeli továbbá a hallgatói jogviszony igazolásáról készült igazolást vagy az oklevél 

másolatát is. 

A személyes adatok kezelésének célja a pályázati feltételeknek (adományozási rendr%l 

szóló szabályzat, pályázati felhívás) való megfelelés megállapításához, a feltételeknek 

nem megfelel% pályázatok és pályázók kizárásához, valamint a pályázatoknak sorszám-

mal ellátva, a személyes adatok nélkül bírálóbizottság részére eljuttatásához és azok 

elbírálásához, valamint az MFTI általi kapcsolattartáshoz szükséges adatok biztosítása. 

Az MFTI minden pályázó esetében kezeli továbbá az alábbi adatokat, amelyeket a 

pályázó külön adatlapon ad meg: a pályam& alkotóinak neve, címe, anyja neve, szerz%i 

és tulajdoni részarány, gyártó és megrendel% neve és címe. Az MFTI a nem nyertes 

pályázók esetében a külön e-mailben megküldött adatlapot annak megismerése nélkül 

a pályázat lezárását követ%en haladéktalanul törli. 

A díjazott, a különdíjat és kiállítási jogot nyert pályázók esetében az MFTI az adatlap 

tartalmának megismerését követ%en bekéri (kezeli) továbbá az érintettek alábbi sze-

mélyes adatait is: születési id% és hely, telefonszám, adószám, valamint a számfejtés-

hez, a díj kifizetéséhez és a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez szükséges adatok. 

Az adatkezelés célja a közzétételhez, a nyilvánosság biztosításához és a tájékozta-

táshoz, a kiállított tárgyakra biztosítás kötéséhez, a díj utalásához és a pénzjutalom 

átadásához, továbbá az esetleges ellen%rzések lefolytatásához vagy a díjak visszafizeté-

séhez szükséges adatok biztosítása; valamint a díjpályázat eredményének bemutatása, 

népszer&sítése céljából katalógusok, kiadványok, promóciós anyagok (beleértve a 

promóciós filmeket is) megjelentetése nyomtatott formában, illetve online felületeken.

Az MFTI emellett az ITM, illetve a különdíjat felajánlók részére az általuk különdíjban ré-

szesített személyekkel és alkotásaikkal kapcsolatos fenti adatokat továbbítja, amelynek 

célja a közzététel és díjfizetés biztosítása.

Az SZTNH honlapján közzéteszi a díjazott, különdíjban részesített és kiállítási jogot nyert 

pályázók, illetve a termékeket gyártók és megrendel%k nevét és az elismert alkotások cí-

mét, emellett közzéteszi az alkotásokról készült fényképfelvételeket is az MFT honlapján, a 

https://www.facebook.com/magyarformatervezesidij és a https://www.instagram.com/

magyarformatervezesidij/ közösségi média felületeken, valamint a promóciós filmekben.  

A kiállításon, a papíralapú és elektronikusan az MFT honlapján elérhet% katalógusban 

közzéteszi a fentieken túl a díjazott, különdíjban részesített és kiállítási jogot nyert 

pályázók, illetve gyártók, megrendel%k elérhet%ségét (telefonszám, email cím, honlap 

elérhet%sége) is.

Az adatkezelés célja a nyilvánosság biztosítása és a tájékoztatás: a díjpályázat ered-

ményének bemutatása, népszer&sítése céljából katalógusok, kiadványok, promóciós 

anyagok (beleértve a promóciós filmeket is) megjelentetése nyomtatott formában, 

illetve online felületeken.

A személyes adatok forrása a jelentkezési lapot és az adatlapot kitölt%, az érintett ter-

mészetes személy, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 

képviseletében eljáró személy. 

Az adatkezelés jogalapja mindegyik esetben a találmányok szabadalmi oltalmáról 

szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/K. § g) pontjára, a Magyar Formatervezési Tanácsról 

szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének e)-f) és i)-j) pontjaira, 

valamint a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1-2. §-aira 

figyelemmel 

 

- a pályázat benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos személyes adatok,  

 valamint a díjat nyert pályázók vagy kapcsolattartóik személyes adatai és a 

  maradandó érték& iratok meg%rzése tekintetében az Európai Unió általános  

 adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja: az adatkezelés  

 közérdek&, vagy az adatkezel%re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlá- 

 sának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 

-  a számfejtés és az adókkal, járulékokkal kapcsolatos tevékenységek tekin- 

 tetében az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1)  

 bekezdés c) pontja: a jogi kötelezettség teljesítése.  

A díjat nyert pályázatokat az MFTI archiválja, azokat mint maradandó érték& iratokat a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér%l szóló 1995. évi LXVI. 

törvény rendelkezéseinek megfelel%en kezeli. 

Az MFTI a személyes adatokat nem tartalmazó, az érintett pályázó által megküldött 

egyéb anyagokat juttatja el a bírálóbizottság tagjai részére döntéshozatal céljából. 

Az MFTI a nevezési lapot és az egyéb anyagokat harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére nem továbbítja, azokkal kapcsolatban automatizált döntéshozatalt 

nem alkalmaz. 

A személyes adatok megadása nem kötelez%, de azok hiánya esetén a pályázat nem 

minden esetben bírálható el. 

Az MFTI az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó érték& iratokat a 

köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér%l szóló 1995. évi LXVI. 

törvény rendelkezéseinek megfelel%en, a pénzjutalom átutalásához kapcsolódó adatokat 

a számviteli jogszabályok szerinti ellen%rzési id% végéig (a tájékoztató készítésének id%-

pontjában a számvitelr%l szóló 2000. évi C. törvény rendelkezése értelmében 8 évig) kezeli.

A pályázathoz kapcsolódó adatkezelés során adatfeldolgozóként jár el a díjpályázatot 

megszervez% és lebonyolító MFT nevében eljáró Vasúti M&szaki Vizsgálóközpont Zártkö-

r&en M&köd% Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) és az MFT honlapjának 



üzemeltet%je, a Bohl Software Consulting Kft. (1131 Budapest, Madarász Viktor utca 13. 

IV. épület VI. emelet 97.) Adatfeldolgozóként járnak el a katalógus, kiadványok, a díjtár-

gycsomagolás, az oklevél, a bemutató kiállítás és a promóciós filmek készít%i, a kom-

munikációs felületek kezel%i és a kommunikációs feladatokkal megbízott személyek, 

akiknek a kiválasztása a pályázati felhívás kiírásáig nem történt meg. Személyükr%l az 

MFT a honlapján ad tájékoztatást.

Az SZTNH és az MFTI adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, 

amennyiben azt törvény kötelez%en írja el%, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt 

érdeml% módon hozzájárult. Amennyiben bíróság vagy más hatóság el%tt eljárás indul, 

amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkez% bíróság vagy más hatóság felé, abban az esetben az adott 

bíróság vagy hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

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 ga-

rantálása érdekében megtesznek minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést. 

Az SZTNH az informatikai rendszereihez való hozzáférést személyhez köthet% jogosult-

sággal teszi lehet%vé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges 

jogok elve”, azaz a rendszert minden felhasználó csak a munkaköri feladatának 

ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelel% jogosultságokkal és a szükséges 

id%tartamig 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 bizal-

masságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében saját 

eszközökön, védett adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az 

SZTNH elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, jogosultság-ellen%rzéshez kötött 

beléptet% rendszerrel védetten. 

Az SZTNH többszint&, t&zfalas védelemmel védi a bels% hálózatát. Az alkalmazott 

nyilvános hálózatok belépési pontjain minden esetben hardveres határvédelmi eszköz 

helyezkedik el. Az adatokat az SZTNH redundánsan tárolja, hogy védje azokat az infor-

matikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisülést%l, elvesztést%l, sérülést%l, a 

jogellenes megsemmisítést%l. 

Az SZTNH többszint& (hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szint&), aktív, komplex 

kártékony kódok elleni védelemmel védi a bels% hálózatait a küls% támadásoktól, és 

folyamatosan monitorozza a védelmi intézkedéseket, feltárandó az esetleges inciden-

seket. Az SZTNH által m&ködtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az 

elengedhetetlen küls% 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 követhet%k a végzett m&veletek, észlelhet%k a bekövetkezett 

incidensek.

A pályázókat – beleértve a nyertes pályázókat is – az alábbi jogosultságok illetik meg: 

- hozzáférés: mindenki hozzáférést kérhet az adatkezel% 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 adatkezel% ideiglenesen függesszen fel mindenfajta m&ve- 

 letet – a tárolás és a GDPR-ban írt további adatkezelések kivételével – a kezelt  

 személyes adatain; 

- tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen; 

- jogorvoslathoz való jog: amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésselkap- 

 csolatos jogai sérültek, panaszával els%sorban 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 adatkezeléshez kapcsolódó jogok részletesen megtalálhatók a https://www.sztnh.gov.

hu/hu oldalról elérhet% adatkezelési tájékoztató IX. pontjában.

 A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem (igenl% válasz esetén kérjük bejelölni)

 Kijelentem, hogy a pályam& a pályázati feltételeknek megfelel (igenl% válasz esetén kérjük bejelölni)

Dátum: Aláírás:

Nyilvántartási szám:
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.)

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 lehet%vé nem tev% módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak, oltalmazott- vagy 

más módon védett, továbbá bizalmas információnak vagy személyes adatnak min%sül% adatokra.

10.

* * 

A fennálló járványhelyzetben a pályázatokat elegend% elektronikusan beküldeni az alábbi e-mailcímre:mfd@hipo.gov.hu

Az elektronikus pályázati dokumentáció benyújtásának paraméterei: 

 

- max. 10 MB méret& PDF

- jelentkezési lap PDF

- adatlap PDF (külön emailben csatolva)

Kérjük, hogy a dokumentáció összeállításánál az alábbi paraméterekre legyen tekintettel: 

- szöveges max. 3000 karakter

- m&szaki dokumentáció max. 5 oldal

- teljes dokumentum max. 20 oldal

Mellékletek

A pályam& rövid m&szaki leírása, illetve dokumentációja A4-es formátumban (az érdemi bírálatot el%segít% dokumentumok: a pályam& keletkezésére, megvalósulására vonatkozó és 

egyéb információt tartalmazó, részletes háttéranyagok). A pályam&vet bemutató képanyag.



Nyilvántartási szám*:

* A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki.

Adatlap
(Kérjük önálló pdf-ben mentve, külön e-mailben megküldeni)

A pályam& alkotójának, alkotóinak neve, címe, anyja neve:

Diákkategória esetén jelige:

Gyártó neve:

Megrendel% neve:

A szerz%i részarány (százalékban)**:

A tulajdonjog megoszlása (százalékban)***:

Megrendel% címe:

Gyártó címe:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alkotó neve:

Alkotó neve:

Alkotó neve:

Alkotó neve:

Alkotó neve:

Alkotó címe:

Alkotó címe:

Alkotó címe:

Alkotó címe:

Alkotó címe:

Név:

Név:

Név:

Név:

Név: Név:

Név:

Név: Név:

Név: Név:

Név:

Anyja neve:

Anyja neve:

Anyja neve:

Anyja neve:

Anyja neve:

Dátum: Aláírás:

** formatervezési teljesítmény létrehozásában közrem&köd% alkotók/gyártók megnevezése
*** A díj az itt megadott tulajdonjog arányban kerül kifizetésre

%

%

% % %

% % %

%

%

%

%

-

- - -

- - -

-

-

-

-

-

 A vonatkozó adatkezelési tájékoztatót megismertem (igenl% válasz esetén kérjük bejelölni)

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 
lehet%vé nem tev% módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak, oltalmazott- vagy más módon védett, továbbá bizalmas 
információnak vagy személyes adatnak min%sül% adatokra. 


