
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

What to Print in 3D? 

 

A DESIGN TERMINAL, a Budapest 3D Printing Days 2014 rendezvény keretén belül nyilvános pályázatot hirdet meg a 

VARINEX ZRT. és a FREEDEE PRINTING KFT. közreműködésével. A pályázat célja a 3D nyomtatási technológiával 

készíthető tárgyak bemutatása, és tervezőinek elismerése. 

 

Pályázati feltételek 

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, 

amelynek lakóhelye, vagy székhelye Magyarország területén van.  

A pályázat benyújtásához a következő dokumentáció szükséges: 

- kitöltött jelentkezési lap 

- a termék tervéről készült forgatható 3D PDF fájl 

- a termék 3D-s CAD modellje  

- a termékről szóló maximum A3-as méretű poszter elektronikus formátumban, amely tartalmazza a termék 

maximum 1 oldalas leírását, tulajdonságait 2-3 jellegzetes képpel illusztrálva 

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A dokumentáció nyelve: magyar. Egy pályázó 

több pályázatot is benyújthat. 

Pályázni minden olyan tervvel lehet, amely 3 évnél nem régebbi és más személy szerzői- és iparjogvédelmi jogait 

nem sérti. A szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak a jelentkezési lapon kell nyilatkoznia. A tervek 2 mm-

nél vékonyabb falvastagsággal bíró modellrészeket ne tartalmazzanak. Érvénytelen a pályázat, amennyiben a 

feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, vagy határidőn túl érkezik be. 

A pályázatok beadási határideje: 2014. május 20. 

A jelentkezési lap és minden további információ elérhető a http://3d.designterminal.hu/competition honlapon. 

Amennyiben kész, 3D-ben kinyomtatott tárgyat szeretne beadni, kérjük, küldje a VARINEX ZRT. címére: 1141 

Budapest, Kőszeg u. 4. További kérdéseivel kapcsolatban írjon a competition@varinex.hu email címre vagy hívja a 

06-30-639-1204 számot. 

 

Pályázati kategóriák 

A pályázók két kategóriában indulhatnak:  

1) Otthoni 3D nyomtatóval készíthető tárgyak 3D-s terve. Preferált a 10x10x10 cm-es méret alkalmazása.  

2) Ipari 3D nyomtatóval készíthető tárgyak 3D-s terve. Preferált a 20x20x20 cm-es méret alkalmazása. 

 

Értékelés  

Az értékelés egy fordulóban történik. A bírálóbizottság a beérkezett tervek és a részletes dokumentáció alapján 

dönt a díjak és oklevelek odaítéléséről. A bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Értékelési szempontok 

A Bírálóbizottság olyan terveket preferál, amelyeket lehetőleg csak rétegről-rétegre építkező 3D nyomtatási 

technológiával lehet előállítani. Szempont lesz az újszerűség, eredetiség és formai minőség érvényesülése. 

http://3d.designterminal.hu/competition
mailto:competition@varinex.hu


A bírálóbizottság tagjai 

- Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Iparművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának elnöke – a bírálóbizottság elnöke 

- Koós Pál DLA, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem egyetemi docense, a Formatervező Tanszék 
tanszékvezetője 

- Szemerey Samu, építész, urbanista, a Kortárs Építészeti Központ alapító tagja és kurátora, a DESIGN 
TERMINAL munkatársa 

- Falk György, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, a VARINEX 
Zrt. 3D nyomtatás üzletágának igazgatója 

- Simó György, a FREEDEE PRINTING Kft. ügyvezető igazgatója 
- Dr. Kovács József Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi docense, 

Polimertechnika Tanszék 
- Varga András, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanársegéde, Gép- és 

Terméktervezés Tanszék 

 

Közönségszavazat 

A beérkező pályaműveket értékelésre elérhetővé tesszük a nagyközönség számára is. A Budapest 3D Printing Days 

Facebook oldalán lehetőség nyílik a pályázatok megtekintésére és a Tetszik/Like gombra kattintva a szavazat 

leadására május 30-án 17 óráig: www.facebook.com/BP3DPrintingDays A legtöbb szavazatot elérő pályamű 

közönségdíjban részesül. 

 

Díjazás 

A pályaművek közül a legjobbakat - maximum tízet - és a közönségdíjas modellt a VARINEX ZRT. és a FREEDEE 

PRINTING KFT. kinyomtatja 3D-ben, fenntartva a jogot a nagyméretű tervek arányos lekicsinyítésére. A 

kinyomtatott modelleket a tervező megnevezésével együtt a DESIGN TERMINAL kiállítja a Budapest 3D Printing 

Days 2014 rendezvényen június 5-7-ig. A díjazott tervezők oklevélben részesülnek.  

A két kategória és a közönségszavazat 1. helyezettjének fődíja egy-egy Prestigio tablet. 

A Bírálóbizottság által legkiemelkedőbbnek tartott terv elnyeri a White Cube díjat. 

 

Eredményhirdetés és díjátadás: 2014. június 5-7. 

Budapest 3D Printing Days 2014. Akvárium Klub, 1051 Budapest, Erzsébet tér.  

 

Budapest, 2014. április 24. 

 
 
 

A pályázat kiírója:  

 
 
 

Közreműködő partnerek: 

 

  

 

 

 

http://www.facebook.com/BP3DPrintingDays

