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Keressük a
kiválóságokat !
A Magyar Formatervezési Tanács meghirdette az
éves nagy pályázatait.
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
Idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát a programot
kezelő Magyar Formatervezési Tanács, amely az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala társfinanszírozásában, valamint a
Maform Kft. és a Varkoly Fiai Kft. szakmai
közreműködésével
valósul
meg.
Az
ösztöndíjprogram pénzügyi lebonyolítását 2020-ban
is a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. végezi.
Az ösztöndíjbizottság szakmai értékelését két
fordulóban, videókonferencia keretében tartotta
megáprilis
24-én
és
május
7-én.Ennek
eredményeként 2020-ban nyolc pályázó kapott
lehetőséget, hogy megvalósíthassa innovatív
szakmai programját.
Mint idén minden, az eredményhirdetés is rendhagyó
módon zajlott, , a járványhelyzet miatt a szokásos
ünnepélyes bejelentés azonban idén elmaradt.
Az ösztöndíjprogram nyitó konzultációja szintén
videokonferencia formájában, május 20-án zajlott le,
az első szakmai konzultációra pedig június végén
kerül sor.
Friss hírek az ösztöndíj facebook oldalán:
facebook.com/moholyosztondíj

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjat
nyertek:
Andrási Edina
Pályázati téma: Luminosa porcelán lámpa
Góg Angéla
Pályázati téma: LASKA - Magyar száraztészta
határozó és az elkészítéséhez szükséges
tárgyegyüttes tervezése
Nagy Krisztina
Pályázati
téma:
Vendégággyal
rendelkező
ülőgarnitúra kárpittervezése a Varkoly Fiai Kft.
együttműködésében
Hlatki Dorottya
Pályázati téma: Archetipikus terek – tapétasorozat
Szalkai Dániel
Pályázati téma: Sensorism - generatív technológiák
fejlesztése
Tóth Ádám
Pályázati téma: Sorolható belsőpítészeti struktúra
Veres Adrienn
Pályázati téma: "Infinity" bútor
Veres-Veszprémi Lili
Pályázati téma: SAVAGE GARDEN – VADKERT
Gratulálunk a nyerteseknek!
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Magyar Formatervezési Díj 2020
Az innovációs és technológiai miniszter a Magyar
Formatervezési Tanács közreműködésével idén is
meghirdette a Magyar Formatervezési Díj pályázatot.
A legrangosabb hazai design elismerésre alkotók és
gyártók pályázatát egyaránt várjuk termék, terv,
vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában.

A koronavírus miatti rendkívüli helyzetre
való tekintettel a nevezés és a dokumentáció
beküldésének határideje 2020. június 30 -ra
módosult, a jelöléseket pedig május 31-éig
várjuk az mfti@hipo.gov.hu címen!
A koronavírus miatti rendkívüli helyzetre
való tekintettel a beadási határidőt június
15-ig meghosszabbítottuk, és a benyújtás
módja is változott, a pályázatokat elegendő
e-mail-en elküldeni az mfd@hipo.gov.hu
címre.
A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap
letölthető az MFT honlapjáról: mft.org.hu
Friss információk és érdekességek elérhetőek:
facebook.com/magyarformatervezesidij
Design Management Díj 2020
A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben azzal a
céllal hívta életre a Design Management Díjat, hogy
elismerje
azokat
a
szervezeteket,
melyek
példaértékű eredményeket és sikeres működési
modelleket mutatnak fel a designmenedzsment
terén, hatékony projekteket és szervezeti integrációt
tudhatnak magukénak, hazai és nemzetközi szinten
is felhívták magukra a figyelmet. A Design
Management Díjat jelölés, illetve nevezés útján lehet
elnyerni.
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21. .

A legkiválóbbnak ítélt vállalat vagy intézmény bruttó
1 millió forintban részesül, valamint a bírálóbizottság
által szintén kimagaslóan eredményesnek ítélt
gazdálkodó szervezetek elismerő oklevelet kapnak.
A Díjra várjuk azon szervezetek nevezését, amelyek
magukénak vallják a Díj által közvetített értékeket,
ezen működési elvek alkalmazását sikerük fontos
elemének tartják.
A Díjra minden magánszemély jelölheti a látókörébe
eső gazdálkodó szervezeteket vagy intézményeket,
melyek a fenti célokat megvalósítják, elismerésre
méltó teljesítményt nyújtanak és amelynek székhelye
Magyarországon van. A díjat elnyerheti bármilyen
termelő vagy szolgáltatásokat nyújtó szervezet,
amelynek tevékenységében hangsúlyos szerepe van
a design alkalmazásának, és amely a jelen felhívást
megelőző 3 évben végzett tevékenysége során a
designmenedzsment alkalmazásával példamutató
eredményt ért el.
A felhívás és a kérdőív elérhető az MFT
honlapján: mft.org.hu
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Start Up Guide 15
A Magyar Formatervezési Tanács gondozásában
elkészült a „Start Up Guide – Üzleti tanácsok induló
kreatívipari vállalkozások számára” idei, 15. frissített
verziója. Ez a naprakész gyakorlati útmutató, főként
a
design
területén
tevékenykedő
kreatív
kisvállalkozások támogatását célozza, ám minden
induló kisvállalkozó számára hasznos információkat
tartalmaz.
Frissültek
a
vállalkozások
finanszírozási
lehetőségeivel kapcsolatos fejezetek, de új, fontos
tartalmakkal is bővült a járványhelyzet miatt a
kisvállalkozásokat érintő rész, hangsúlyosan a home
office működés jellegzetességeire, eszközeire,
problémáira,
valamint
a
kisvállalkozások
finanszírozási lehetőégeivel kapcsolatos új, állami
pályázati rendszerek, hitelkonstrukciókra fókuszálva.
A kiadvány letölthető: kreativipar.startupguide.hu
Figyelmükbe ajánljuk
Design Hét Budapest - 2020.október 1-11.
Tartsd körforgásban!
Az elmúlt hetek történései, sokakhoz hasonlóan,
minket is az idei terveink újragondolására késztettek.
Túl vagyunk a koronavírus járvány első hullámán, de
nem tudjuk, hogy a járványhelyzet hol tart majd
október elején, a Design Hét Budapest napjaiban, és
semmiképpen sem szeretnénk kockáztatni a fesztivál
népszerű, nagy látogatottságú eseményein. Éppen
ezért nemzetközi példákat követve az idei, 17. Design
Hét Budapestet az online térbe emeljük át.
A meghirdetett időpont változatlan, 2020. október 1.
és 11. között rendezzük meg a rendezvénysorozatot,
de új programstruktúrával, saját fejlesztésű online
projektekkel készülünk.
Együttműködő partnereinknek szóló felhívásunk
szintén megújul, amelyet hamarosan közzéteszünk
kommunikációs felületeinken.
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Nemzetközi kitekintő
A BEDA aktuális hírei
A BEDA (Európai Designszervezetek Szövetsége) a
pandémiás helyzetre reagálva március 31-én
indította útjára Open Doors Dialogue címmel a
tagszervezetek számára kétheti rendszerességgel
hirdetett videokonferencia sorozatát. A rendezvény a
tagszervezetek közötti szorosabb tapasztalatcserét
és együttműködést, valamint a minél hatékonyabb,
közös európai szintű fellépés elősegítését szolgálja.
Mindez nagyon pozitív fogadtatásra talált a
tagszervezetek körében, stabilan 15-20 fő
részvételével
zajlanak
az eszmecserék. A
beszélgetéseken,
melyek
házigazdája
Päivi
Tahkokallio, a BEDA elnökasszonya, előzetes
regisztráció nélkül vehetnek részt a tagszervezetek
képviselői.
Az elnökség online vezetőségi ülést tartott április 1-2án, melyen áttekintésre került a szervezet 2019-es
eredménykimutatása, illetve előkészítésre került a
2020-as költségvetéstervezet, mely a közgyűlésen
kerülhet megvitatásra, illetve jóváhagyásra. Az
elnökség befogadta és egyhangúlag támogatta
három
szervezet
–
Deutscher
Designtag,
Németország, a Flanders DC | District of Creativity,
Belgium
és
a
Zamek
Cieszyn
lengyel
designszervezet, – felvételi kérelmét, melyek teljes
jogú taggá választásásáról a közgyűlésen szavaz a
tagság. A 2018-2020-as elnökségi ciklus utolsó
elnökségi ülésére május 27-én került sor, a következő
két év elnökségi tagjairól a közgyűlésen szavaz a
tagság. A jelenlegi elnökség tagja volt az MFT
képviseletében Kohut-Jankó Anna, aki ismét indul az
elnökségi tagságért. Leköszönő tagjai Anna Whicher,
a PDR, Wales designszakpolitikai vezetője, illetve
Audrone Drungilaite, a Litván Design Forum
elnökségi tagja. A rendkívüli pandémiás helyzetre
való tekintettel először, kísérleti jelleggel kerül sor
online közgyűlésre, mely lehetővé teszi a
tagszervezetek nagyarányú részvételét. A közgyűlés
eredményeiről következő hírlevelünk számolunk be.
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