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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. szakmai közreműködésével valósul meg.  

Az ösztöndíjprogram pénzügyi lebonyolítását 2020-

ban is a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofit Kft. végezi.  

 

 
 

A pályázat benyújtásának határideje április 1., 

csütörtök éjfél. A pályázati kiírás itt olvasható.  

 

 

Magyar Formatervezési Díj  

 

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 változott a benyújtás módja, 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: 

facebook.com/magyarformatervezesidij 

instagram.com/magyarformatervezesidij 

 

 

Design Management Díj 

 

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.  

https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/moholy-nagy-laszlo-formatervezesi-osztondij
mailto:mfd@hipo.gov.hu
http://www.mft.org.hu/
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A koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való 

tekintettel elektronikus úton lehetett benyújtani a 

jelöléseket, május 10-ig, és június 1-ig a nevezéseket 

is az mfti@hipo.gov.hu címre ! 

 

 
 

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 

 

 

 

Nemzetközi kitekintő 

 

A BEDA aktuális hírei 

 

New European Bauhaus konferencia 

 

A New European Bauhaus (NEB) kezdeményezés 
első, saját szervezésű konferenciáját rendezik meg 
április 22-23-án. Az eseményen nyitóbeszédet mond 
Ursula von der Leyden, az Európai Bizottság 
elnökasszonya, a New European Bauhaus 
kezdeményezés iniciátora, David Sassoli, az Európai 
Parlament elnöke, valamint az Európai Unió soros 
elnökségét ellátó Portugália miniszterelnöke, António 
Costa. 
 

 
 
A kétnapos konferencia vitaindító előadások és 
kerekasztalbeszélgetések keretében, számos 
nemzetközileg elismert szakember 
megszólaltatásával járja körül a New European 
Bauhaus kezdeményezésben rejlő jövőformáló 
lehetőségeket. Mike Bloomberg üzletember, három 
cikluson át New York polgármestere és Bjarke Ingels 
építész, a Bjarke Ingels Group alapítója a NEB, mint 
a bizalom és a változás hajtóerejét jelentő projekt 
szerepét taglalják. Panelbeszélgetésekben elemzik a 
jövőformáló stratégiákat, művészet és technológia 
közti hídképzés lehetőségeit globális világunkban. Az 
eszmecserében részt vesz többek között Elisa 
Ferreira kohézióért és reformokért felelős EU 
biztos, Mariya Gabriel innovációért, kutatásért, 
kultúráért, oktatásért és fiatalokért felelős EU 
biztos, Olafur Elasson képzőművész, valamint 

mailto:mfti@hipo.gov.hu
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Päivi Tahkokallio, NEB hivatalos partnere, a BEDA – 
Európai Designszervezetek Szövetségének elnöke. 
 
 
Az Európai Bizottság által meghirdetett New 
European Bauhaus kezdeményezés célja egy élhető, 
inkluzív, minőségi élményekre és esztétikai 
standardokra épülő, mindenki számára megfizethető, 
fenntartható, körkörös gazdaságot alapul 
vevőeurópai életforma közös megteremtése, 
mozgalommá fejlődése. Fókuszában az élhető 
környezet megteremtése áll, a járványhelyzet okozta 
kihívásokból kilábalva egy jobb, ellenállóbb Európa 
építése, a European Green Deal leképezése a 
társadalom számára. Híd szerepet kíván betölteni a 
művészet és kultúra, valamint a tudomány és 
technológia között, a generációk között, egyben az 
össztársadalmat hivatott mobilizálni.  
 
A konferenciát a NEB kezdeti, kokreációs tervezési 
fázisban rendezik, amelynek keretében április végéig 
várják a hozzászólások, javaslatok, jó gyakorlatok 
megosztását a NEB hivatalos honlapján. A Magyar 
Formatervezési Tanács továbbra is arra ösztönöz 
minden hazai alkotót, vállalkozást, szervezetet, hogy 
ossza meg saját jó gyakorlatait, javaslatait a felhívás 
keretében! 
 
Részletes program és regisztráció: 
https://europa.eu/new-european-
bauhaus/conference/conference-programme_en 
 
Segédlet az egyéni inputok feltöltéséhez, a kitöltendő 
kérdőíves felületek mintája, illetve a sensemaker 
működési metódusa, amely a hozzászólások 
begyűjtésére és későbbi kiértékelésére szolgál: 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-
designing-new-european-bauhaus/new-european-
bauhaus-share-your-voice_en 
 
A New European Bauhaus hivatalos honlapja: 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference/conference-programme_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/conference/conference-programme_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/new-european-bauhaus-share-your-voice_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/new-european-bauhaus-share-your-voice_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/new-european-bauhaus-share-your-voice_en
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