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Buczkó Bence
formatervezô

Újrahasznosított
mûanyagok
esztétikája

Félegyházi  A ndrás
építész tervezô mûvész

Kiállítási
paravánrendszer
fejlesztési programja

Hamvas A nnamária
formatervezô

Környezetbarát
csomagolórendszerek

fejlesztése

Horváth A n ikó
textil- és öltözéktervezô iparmûvész

Klausz A ndrea
tervezôgrafikus

A Szerencsi Csokoládé

öröksége
– kísérlet egy elfeledett

Hungaricum
újjáélesztésére

(Nosztalgia termékek
csomagolásának

és arculatának kialakítása) 

Lakos Dán iel
építész tervezô mûvész

Egyszerûség és
gyárthatóság a

bútortervezésben
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A Moholy-Nagy László ösztöndíj 

célja, hogy elôsegítse a hazai for-

makultúra fejlôdését, valamint a

design innovációs integrációjával 

növelje a hazai gazdaság verseny-

képességét. Az ösztöndíjat az Ipari 

Formatervezési Tanács javaslatá-

ra 1988-ban alapította három

minisztérium azzal a szándékkal,

hogy ily módon segítse a fi atal

formatervezôket szakmai fejlôdé-

sükben, tehetségük kibontakozta-

tásában. A pályázatra önállóan

kialakított, megalapozott szakmai

programjával jelentkezhet min-

den 35. életévét még be nem 

töltött, szakirányú diplomával ren-

delkezô tervezô-, illetve iparmû-

vész, aki önálló alkotói tevé-

kenységet folytat. Azt ösztöndíj 

odaítélésérôl szakmai testület, az 

ösztöndíjbizottság dönt. Az ösz-

töndíjasok minden évben írás-

ban, szóbeli beszámolón és nyil-

vános kiállításon adnak számot

a végzett éves munkáról.

A Moholy-Nagy László ösztöndíj 

célja, hogy elôsegítse a hazai for-

makultúra fejlôdését, valamint a

design innovációs integrációjával 

növelje a hazai gazdaság verseny-

képességét. Az ösztöndíjat az Ipari 

Formatervezési Tanács javaslatá-

ra 1988-ban alapította három

minisztérium azzal a szándékkal,

hogy ily módon segítse a fi atal

formatervezôket szakmai fejlôdé-

sükben, tehetségük kibontakozta-

tásában. A pályázatra önállóan

kialakított, megalapozott szakmai

programjával jelentkezhet min-

den 35. életévét még be nem 

töltött, szakirányú diplomával ren-

delkezô tervezô-, illetve iparmû-

vész, aki önálló alkotói tevé-

kenységet folytat. Azt ösztöndíj 

odaítélésérôl szakmai testület, az 

ösztöndíjbizottság dönt. Az ösz-

töndíjasok minden évben írás-

ban, szóbeli beszámolón és nyil-

vános kiállításon adnak számot

a végzett éves munkáról.

Lenke i  Balázs
designer

@-szék
interaktív, ergonomikus
számítógépes munkaszék

Lipóczki  Ákos
tárgytervezô

Kreatív gyermekjáték
tervezése

Marosi  László
ötvös formatervezô

Pendrive/pendant
avagy

mûszaki ékszerek

Molnár Balázs
formatervezô

Panellakások

vizesblokkjainak felújítása

P.  Horváth A nna
ipari formatervezô mûvész

Teki – mozgásfejlesztô
játékrendszer tervezése,

továbbfejlesztése

Stunya János
designer

Gyermekek utazásával
kapcsolatos formatervezési

és ergonómiai problémák
kutatása és megoldása

városi, elôvárosi távolsági
és iskolabuszok esetében

Szabó László
designer

Szoke Barbara
üvegmûvész

Városmimikri
– színek, raszterek, 

képek megjelenítése
az építészeti

üvegfelületeken

Terebessy Tób iás
faipari formatervezô mûvész

Neo-Nomád.
Fénylények és fényforrások

létrehozása

Vitány i  A nna
textiltervezô iparmûvész
– öltözéktervezô

A kreativitás és a design.
Kreatív technikák a korszerû 
ipari ruhagyártás területén

Hegedüs Babett
formatervezô

Horváth A n ikó Szabó László

Wérebortéga –
utcai, sportos 
viselet

''

Bútorjáték óvodáskorú
gyermekek részére

Készült a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács Irodájának megbízásából, 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

A Kozma Lajos Kézmûves Iparmûvészeti Ösztöndíj fenntartója: Oktatási és Kulturális Minisztérium

A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj fenntartói: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 
Oktatási és Kulturális Minisztérium, Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Formatervezési Tanács

A leporellót tervezte: Kara Orsolya-Part Stúdió
Nyomdai elôkészítés: Part Stúdió
Nyomdai kivitelezés: Keskeny és Társai Nyomdaipari Kft.

Felelôs kiadó: Magyar Szabadalmi Hivatal

Kiállítás helyszíne: Magyar Iparmûvészeti Múzeum
Kiállítás idôpontja: 2007. február 7 - február 25.

Kiállítás tervezôje, kivitelezôje: Szôke Imre
Grafi kai terv: Part Stúdió

Érdeklôdôk további tájékoztatást kaphatnak az ösztöndíjakról:
Kozma Lajos Kézmûves Iparmûvészeti Ösztöndíj – Lôcsey Ágnes Tel.: 356-7444/107
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj – Várhelyi Judit Tel.: 474-5560, www.mft.org.hu

Alternatív kialakítású beltéri ajtók, 
térelválasztók – mint dekorációs elemek
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A Kozma Lajos kézmûves ipar-

mûvészeti ösztöndíjat 1987-ben 

alapította a kulturális tárca. 

Az ösztöndíj célja, hogy segítse 

az önálló mûvészi tevékenységet 

folytató tehetséges, fi atal kéz-

mûves-iparmûvészek alkotómun-

káját, mûvészi fejlôdését. Azok a 

fi atal alkotók kaphatják meg ezt 

a támogatást, akik a tárgy-, az 

öltözék-, és a környezetkultúra 

területén elsôsorban egyedi, kéz-

mûves technikával dolgoznak. 

Az ösztöndíjra pályázhat minden 

olyan fi atal iparmûvész, aki már 

önálló mûvészi tevékenységet tud

felmutatni, s határozott szak-

mai programmal jelentkezik. 

Évenként 15 iparmûvésznek íté-

li oda a miniszter által kineve-

zett, a Magyar Mûvelôdési In-

tézet és Képzômûvészeti Lekto-

rátus által mûködtetett szak-

értôi kuratórium. Az ösztöndíja-

sok minden évben írásban és

szóban beszámolnak az elvég-

zett munkájukról, valamint nyil-

vános kiállításon mutatják be

az elkészült mûveket.

A Kozma Lajos kézmûves ipar-

mûvészeti ösztöndíjat 1987-ben 

alapította a kulturális tárca. 

Az ösztöndíj célja, hogy segítse 

az önálló mûvészi tevékenységet 

folytató tehetséges, fi atal kéz-

mûves-iparmûvészek alkotómun-

káját, mûvészi fejlôdését. Azok a 

fi atal alkotók kaphatják meg ezt 

a támogatást, akik a tárgy-, az 

öltözék-, és a környezetkultúra 

területén elsôsorban egyedi, kéz-

mûves technikával dolgoznak. 

Az ösztöndíjra pályázhat minden 

olyan fi atal iparmûvész, aki már 

önálló mûvészi tevékenységet tud

felmutatni, s határozott szak-

mai programmal jelentkezik. 

Évenként 15 iparmûvésznek íté-

li oda a miniszter által kineve-

zett, a Magyar Mûvelôdési In-

tézet és Képzômûvészeti Lekto-

rátus által mûködtetett szak-

értôi kuratórium. Az ösztöndíja-

sok minden évben írásban és

szóban beszámolnak az elvég-

zett munkájukról, valamint nyil-

vános kiállításon mutatják be

az elkészült mûveket.

A baffy Klára
ötvösmûvész

Gáspár György
üvegtervezô iparmûvész

Üvegplasztikai sorozat: error-mirror

Farkas Imola
öltözéktervezô 
iparmûvész

Ornamentika

az öltözködésben

Fodor Kr iszt ina
bôrmûves iparmûvész

Mobil tárolórendszer

Máté Eszter
ötvösmûvész

„Fantasztik plasztik”
alternatív mûanyag-
használat,
mûanyag-fém kombinációk
az ékszertervezésben

Mészáros Dóra
öltözéktervezô iparmûvész

Felületkialakítások

csomózott technikával,

minimál szabású öltözeteken

Molnár Mária V irág
textiltervezô iparmûvész

Pliszírozás a hétköznapi öltözködésben

Nádasd i  katal in
öltözéktervezô iparmûvész

Szabad formaalakítás
gépi síkkötött kelmére

Péchy Cec íl ia  Panna
öltözéktervezô iparmûvész

A csipke és a nô

Rományi  Nóra
jelmeztervezô iparmûvész

Kézzel festett
illúziókeltô öltözékek

Sipos Péter
bôrmûves iparmûvész

Gordon Special
díjlovas nyereg és heveder 
– fl exibilis mûgyanta
nyeregvázra építve

Solymosi  Borbála
textiltervezô iparmûvész

Plasztikus falitextil – alternatív mintaképzés

takács Ild ikó Beáta
könyvtervezô iparmûvész

Ajándéktárgyak
Budapestrôl – szeretettel

Vigh Kr iszt ina
textiltervezô iparmûvész

Deviációk

Ezüst-ébenfa ékszerek mozgó elemekkel Szent irma i  Zsuzsanna
textiltervezô iparmûvész

Eltérô karakterû szalagok alkalmazása a szövött struktúrában
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Fotó: Kovács Gombos Ádám

Fo
tó

: G
al

am
bo

s 
É

va

Fo
tó

: N
ád

or
 P

ét
er

Fo
tó

: L
os

on
ci

 P
ál

Solymosi  Borbála

Fo
tó

: G
al

am
bo

s 
É

va

Solymosi  Borbála

Buczkó Bence
formatervezô *  1.év
Tel: 30 346 0504
bence.buczko@gmail.com

Félegyházi  András
építész tervezô mûvész *  1.év
Tel: 20 551 5460
felegyhazi@mail.mome.hu

Hamvas AnnamáRia
formatervezô *  3.év
Tel: 20 322 1533
hamvasa@mail.datanet.hu

Hegedüs babett
formatervezô *  2.év
Tel: 30 620 6873
hbabett@gmail.com

Horváth An ikó
öltözéktervezô iparmûvész *  2.év
Tel: 20 911 4506 * sub19@freemail.hu

Klausz Andrea
tervezôgrafikus *  1.év
Tel: 70 384 2412
klausz.andi@freemail.hu

Lakos Dán iel
építész tervezô mûvész *  1.év
Tel: 30 331 1756 * lakker@axelero.hu

Lenke i  Balázs
designer *  1.év
Tel: 20 211 7553 *  blenkei@chello.hu

L ipóczk i  Ákos
tárgytervezô *  3.év
Tel: 30 276 7001
lipoczki@freemail.hu

Maros i  László
ötvös formatervezô *  1.év
Tel: 30 268 3468
marosi_l@hotmail.com

Molnár Balázs
formatervezô *  1.év
Tel: 70 389 1986
mbbalazs@yahoo.com

P .  Horváth Anna
ipari formatervezô mûvész *  2.év
Tel: 30 274 5693 * anna@formafarm.hu

Stunya János
designer *  3.év
Tel: 30 238 5887 *  janko@axelero.hu

Szabó László
designer *  2.év
Tel: 20 329 7127 *  lszabo@beflex.hu

Szoke Barbara
üvegmûvész *  2.év
Tel: 30 474 0613
hu.glass@citromail.hu

Terebessy Tób iás
faipari formatervezô *  2.év
Tel: 70 338 7003
medence@enternet.hu

Vitány i  Anna
textiltervezô iparmûvész
– öltözéktervezô *  3.év
Tel: 30 269 4469
mail@annavitanyi.hu
www.annavitanyi.hu

Abaffy Klára
ötvösmûvész *  2.év
Tel: 30 317 9707
abaffy.klari@t-online.hu

Farkas Imola
öltözéktervezô iparmûvész *  1.év
Tel: 30 320 7567
farkasimo@freemail.hu

Fodor Kr iszt ina
bôrmûves iparmûvész *  1.év
Tel: 30 401 7836
krisztafodor@freemail.hu

Gáspár György
üvegtervezô iparmûvész *  2.év
Tel: 20 465 0071
gasparg@freeweb.hu

Máté Eszter
ötvösmûvész *  1.év
Tel: 30 857 2994
mateszter@freemail.hu
www.emate.hu

Mészáros Dóra
öltözéktervezô iparmûvész *  2.év
Tel: 20 910 6837
dorcsi@yahoo.com

Molnár MáR ia V irág
textiltervezô iparmûvész *  3.év
Tel: 20 379 8671
virag.molnar@gmail.com

Nádasd i  Katal in
öltözéktervezô iparmûvész *  1.év
Tel: 20 438 3024
knadasdi@freemail.hu

Péchy Cec íl ia  Panna
öltözéktervezô iparmûvész *  1.év
Tel: 20 573 1408
cecilia@freemail.hu

Romány i  Nóra
jelmeztervezô iparmûvész *  1.év
noranora@chello.hu

S ipos Péter
bôrmûves iparmûvész *  1.év
Tel: 20 546 0555
www.hunique.hu

Solymos i  Borbála
textiltervezô iparmûvész *  1.év
Tel: 20 376 4714
solymosibori@freemail.hu

Szent irmai  Zsuzsanna
textiltervezô iparmûvész *  2.év
Tel: 30 485 2278
sensy@freemail.hu

Takács Ild ikó Beáta
könyvtervezô iparmûvész *  2.év
Tel: 30 231 8453
takacsildiko@netquick.hu
www.mesesbudapest.hu

Vigh Kr iszt ina
textiltervezô iparmûvész *  3.év
Tel: 30 264 6355
vighkrisztina@euroweb.hu
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