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2018:Design és egészség!
Testületi munka
A Magyar Formatervezési Tanács 2018. évi első
ülését március 26-án 14 órától tartotta a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala székházában. A testület
megvitatta és elfogadta a 2017. évi beszámolóját,
amely jóváhagyásra előterjesztésre került Trócsányi
László igazságügyi miniszter úrnak.
Nemzetközi Textilművészeti Triennálé
A Kulturális Alapítvány a Textilművészetért idén
hatodik alkalommal rendezi meg a Nemzetközi
Textilművészeti Triennálét. Az MFT az esemény
népszerűsítésével, valamint design tárgykörében
létrejött szakkönyvnyereménnyel járul hozzá a
kiemelkedő színvonalú pályázók díjazásához. A
megnyitó- és díjátadó ünnepségre június 29-én,
Szombathelyen kerül sor.
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Start Up Guide 13.0
A Magyar Formatervezési Tanács immár 13.
alkalommal
jelentkezik
naprakész
gyakorlati
útmutatójával, amely főként a design területén
tevékenykedő kreatív kisvállalkozások támogatását
célozza, ám minden induló kisvállalkozó számára
hasznos információkat tartalmaz. A folyamatosan
változó
gazdasági
környezet
elvárásainak
megfelelően frissített kiadvány segítséget nyújt a
kreativitás és az innováció integrációjához, így
segítve vállalkozások születését és kibontakozását,
valamint a meglévők fejlődését. A kiadvány
szokásos aktualizálásán kívül új tartalmakkal is
bővült.

Az egyes fejezetek újabb tartalmakkal bővültek:
megismerhetők a vállalkozások finanszírozási
lehetőségeinek fejleményei, a Széchenyi 2020
program
vállalkozásfejlesztési
pályázatai,
a
kedvezményes hitelkonstrukciók választéka, az
állami részvétellel működő kockázati tőke kínálata
és a hitelgarancia igénybevételével kapcsolatos
programok.
Külön fejezetet kapott a design thinking és a lean
módszertana, így megtudhatjuk, hogy mit tekintünk
startupnak, miben segíti a startupokat a
leanszemlélet, illetve mi a designgondolkodás
módszertana.
Mindemellett
az
útmutató
a
vállalkozások értékelésének és értékesítésének
alapvető kérdéseivel is foglalkozik. Választ kapunk
arra is, hogyan számolható ki egy cég értéke.
Szintén
új
tartalom
az
üzleti
angyalok
adókedvezményének, valamint a fintech és a
blockchain fogalmának ismertetése, illetve a
kisvállalkozások külpiaci jelenlétének témája.
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Nemzeti díjak, ösztöndíjak
Magyar Formatervezési Díj 2018
A Magyar Formatervezési Díjat 2018-ban 39.
alkalommal hirdettük meg. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
(Emmi)
Kultúráért
Felelős
Államtitkársága megemelt összegű, bruttó 500 ezer
forintos, az Emmi Oktatásért Felelős Államtitkársága
bruttó 400 ezer forintos különdíjat, továbbá az MFT
szintén bruttó 400 ezer forintos különdíjat ajánlott fel,
míg az SZTNH ingyenes szellemivagyon-audit
szolgáltatást
nyújt
különdíjként
a
nyertes
pályázóknak. Az előző évekhez hasonlóan idén is
nagy volt a pályázati aktivitás. A közel kétszáz
pályamű közül a szakmai bírálóbizottság gondos
mérlegeléssel választotta ki a második fordulóba
továbbjutott tervezői munkákat.

Az értékelés minden évben hosszas és komoly
szakmai feladat a bizottság számára, hiszen még az
egyes
kategóriákban
is nagyon különböző
pályázatokat kell összevetni. A testület tagjai és a
pályázók számára is támpontot jelentenek a
kiírásban megfogalmazott kritériumok, melyek a
következők: formai minőség, újszerűség, eredetiség,
piaci versenyképesség, a kivitelezés minősége (a
diákmunka és a terv kategória kivételével),
felhasználóbarát kialakítás, környezetvédelmi, illetve
környezetbarát szempontok érvényesülése, valamint
a fenntarthatóság.
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Ezek együttes teljesülése nélkül nemcsak a
pályázaton,
hanem
piaci
helyzetben
sem
beszélhetünk korszerű, innovatív, sikeres termékről,
designról.

A bírálóbizottság május 23-án megtartotta az
értékelés
első
fordulóját,
és
a
beküldött
fotódokumentációk és leírások alapján kiválasztotta
azt a 108 pályamunkát, melyeket a második
fordulóban tárgyi valójukban fognak értékelni.

Fotó: Mohai Balázs

Kövesse Ön is a Magyar Formatervezési Díj
Facebook-oldalát, és értesüljön közvetlenül a
legfrissebb információkról:
facebook.com/magyarformatervezesidij.

Majcher Barbara irodavezetô
tel: 474-55-87
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser
Tel: 474-58-59
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

Design Management Díj 2018
Az MFT által tíz éve alapított díj idei felhívására 30
szervezetre összesen 31 érvényes jelölés érkezett.
Jellemzően magánszemélyek éltek a jelölés
lehetőségével, de növekedett a cégek jelentkezési
aktivitása is. A díjazott bruttó egy millió forint
jutalomban
részesül.
Az
SZTNH
ingyenes
szellemivagyon-audit szolgáltatás formájában ismét
különdíjat ajánlott fel.
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Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
A 2017. évi Moholy-Nagy-ösztöndíjasok az idén is
nyilvános prezentáció keretében adtak számot a
szak- és nagyközönség előtt a program keretében
végzett munkájukról. A beszámolókra és az
ösztöndíjasok
munkáit
bemutató
kiállítás
megnyitójára április 23-án 17 órától került sor a
Zipernowsky Házban.

A bírálóbizottság a pályázatok értékelését június 14én 9 órától tartotta a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala székházában. A Design Management Díj
eredményhirdetésére a Magyar Formatervezési Díj
átadásával egyidejűleg, a Budapest Design Hét
kiemelt rendezvényeként, kora ősszel kerül sor.

Fotó: Mohai Balázs
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Az ösztöndíjprogram arculatát és a tárlat grafikai
terveit Katyi Ádám, az installációt a Medence
Csoport tervezte és készítette.
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A fiatal tehetségek alkotói munkáját és szakmai
fejlődését segítő, közel három évtizedes múltra
visszatekintő ösztöndíjpályázatot 2018-ban is
meghirdette az MFT az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a
Nyír-Demonich Zrt. társfinanszírozásában.
Idén új szakmai partnerként csatlakozott a Flying
Objects, továbbá folytatta az együttműködést a
Maform Kft. Az ösztöndíjprogram pénzügyi
lebonyolítását
2018-ban
is
a
Magyar
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. végezte.

Az ösztöndíjbizottság két forduló keretében, április
17-én és 19-én megtartotta szakmai értékelését,
melynek eredményeként 2018-ban nyolc pályázó
kapott lehetőséget arra, hogy innovatív szakmai
programját
megvalósítsa.
A
nyertesekről
mellékletünkben olvashatnak.
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Az ösztöndíjprogram nyitó konzultációjára május 2án, első szakmai konzultációjára pedig május 29-én
került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
székházában. A bizottsági tagok véleményezték, és
tanácsaikkal,
kérdéseikkel
segítették
az
ösztöndíjasok
munkáját,
valamint
személyes
konzultációs lehetőséget ajánlottak fel számukra. Az
ösztöndíjasok
jelenleg
szakmai
programjuk
megvalósításán dolgoznak.

Dr. Łuszcz Viktor, az MFTelnöke, illetve a Lázár
Zsuzsanna,
a
Moholy-Nagy-ösztöndíjbizottság
elnöke a kiállításmegnyitó keretében ünnepélyes
keretek között átadták az ösztöndíjakat.

A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjat
elnyert
pályázók,
a
társfinanszírozók
és
együttműködő partnereink számára a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével június
6-án iparjogvédelmi továbbképzést szerveztünk,
mely érintette kreatívipar jogvédelmi lehetőségeit, a
szerzői jogot és az iparjogvédelmi információk
kiemelt fontosságát is.
Fotó: Perness Norbert
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Hírek a szellemitulajdon-védelem világából
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat
Március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan
került sor a Jedlik Ányos-díjak átadására
Budapesten. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala (korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal)
elnökének
kezdeményezésére
az
ipari
és
kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a
magyar szabadalmi rendszer létrehozásának 100.
évfordulóján.
A Jedlik Ányos-díjjal a kimagaslóan sikeres feltalálói
tevékenységet, valamint a kiemelkedő színvonalú és
hatékonyságú iparjogvédelmi munkásságot ismeri el
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala minden évben.
Idén is kiváló szakemberek vehették át a díjat:
fejlesztő-feltaláló,
orvos,
agrármérnök,
vegyészmérnök és tudománytörténész részesült az
elismerésben. Az eseményen megjelent és
köszöntőt
mondott
Lepsényi
István,
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős
államtitkára és Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának elnöke.
A Jedlik Ányos-díj 2018. évi kitüntetettjei:
Juhász Márton, a Now Technologies Zrt. alapítója,
fejlesztő, feltaláló. Olyan innovatív megoldásokat
kutat, gyógyászati és orvosi segédeszközöket
fejleszt, amelyek segítségével a rászorulók élhetőbb
életet élnek, ehhez intelligens eszközöket kapnak. A
mozgáskorlátozottaknak nyújt segítséget a feltaláló
fejlesztése,
a
GyroSet,
kerekesszék-irányító
rendszer.
Segítségével
a
nyaktól
lefelé
mozgásképtelen emberek a fejük mozgatásával
tudják vezérelni a közlekedésüket, illetve a
kommunikációjukat.
Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora,
az SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika igazgatója. Tudományos szakterülete a bőr
immunrendszere, a gyulladásos bőrbetegségek
patogenézise, illetve a fotodermatológia.

Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21.

MFTI / 2018. II. szám

Korábban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke
volt, jelenleg a Magyar Immunológiai Társaság
elnöke, az European Academy of Dermatology and
Venerology vezetőségi tagja.
Dr.
Láng
László
okleveles
agrármérnök,
mezőgazdasági
genetikai
szakmérnök,
mezőgazdaság-tudományi doktor és kandidátus az
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében dolgozik. Az
ország búza-vetésterületének több mint felén az ő
közreműködésével nemesített búzafajtákat termelik.
Hatvanhét őszibúzafajta, hat őszi durumbúza, egy
tavaszi és egy őszi zabfajta társnemesítője. Három
szabadalma, hatvanhat növényfajta-szabadalma és oltalma, valamint huszonnégy elbírálás alatt álló
növényfajta-oltalmi bejelentése van.
Dr. Volk Balázs okleveles vegyészmérnök, az EGIS
Gyógyszergyár hatóanyag-fejlesztési igazgatója,
szakterülete az originális és a generikus
gyógyszerkutatás. Jelentős szabadalmi portfólióval
rendelkezik: ötvenkét PCT-bejelentés társfeltalálója,
ötvenegy magyar bejelentés társfeltalálója, amelyek
közül tizenkilenc megadott szabadalom, húsz pedig
elbírálás alatt áll. Az EU országaiban, Japánban és
az USA-ban is vannak szabadalmai.
A Honoris causa Jedlik Ányos-díj kitüntetettje:
Dr. Gazda István, a BME korábbi adjunktusa, az
ELTE BTK volt tudományos főmunkatársa, a
fizikatörténet kutatója. A Gábor Dénes Főiskola
egyik alapítójaként a tudománytörténet és a
technikatörténet országos vezetőtanára. 1994 óta a
Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi
Intézet igazgatója. A Jedlik Ányos Társaság
alelnöke. Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti
Bizottsága mellett tagja a Művelődéstörténeti
Bizottságnak
és
az
Orvostörténeti
Munkabizottságnak.
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Az EU-n belül hordozhatóvá váltak a saját
országban
előfizetett
online
tartalomszolgáltatások

ugyan kötelezettségeket, de önkéntes alapon
szintén felkínálhatják a tartalmak hordozhatóságát
regisztrált felhasználóiknak.

Az Európai Bizottság – a Digitális Egységes Piaci
Stratégia első jogalkotási javaslataként – 2015
végén mutatta be rendeletjavaslatát az online
tartalomszolgáltatások
EU-tagállamok
közötti
hordozhatóságáról. Az európai uniós szerzői jogi
reformcsomag részét képező rendeletet 2017. június
30-án hirdették ki az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, de annak rendelkezéseit csak 2018.
március 20. óta kell alkalmazni az Európai Unió
valamennyi tagállamában.

Az online tartalomszolgáltatók az előfizetők
előfizetési helyüktől eltérő tagállamban való
tartózkodásának
átmenetiségét
különböző
eszközökkel ellenőrizhetik. Ilyen megoldás lehet
például banki információk vagy személyi adatok –
megfelelő adatbiztonsági követelmények betartása
melletti – bekérése. A szolgáltatók az így nyert
adatok alapján dönthetik el, hogy a felhasználó
előfizetése mely tagállam területéhez kötődik
leginkább, és ehhez képest mennyiben tekinthető
igazoltnak az eltérő tagállamban megvalósuló
időleges tartózkodás.

A rendelet fő célja annak előmozdítása, hogy az
Európai Unió egész területére kiterjedő digitális
belső piac előnyeiből az uniós felhasználók minél
inkább részesedni tudjanak. Ennek megfelelően
kizárták az online szolgáltatások elérhetőségét
leszűkítő földrajzi alapú tartalomkorlátozások (az ún.
geoblocking) alkalmazhatóságát az olyan előfizetők
esetében, akik ideiglenesen tartózkodnak az
előfizetésük helye szerinti tagállamtól eltérő uniós
országban. Ez azt jelenti, hogy az új szabályok
értelmében például a Netflix filmeket és sorozatokat
kínáló „online videotékája” vagy a Deezerhez és a
Spotifyhoz
hasonló,
streamingalapú
zeneszolgáltatók magyar előfizetője számára akkor
is biztosítani kell a hozzáférést az általa egyébként a
magyarországi
előfizetése
alapján
elérhető
tartalmakhoz, ha éppen Horvátországban nyaral
vagy Spanyolországban jár üzleti úton. Az
előfizetőknek ráadásul az előfizetésük országában
részükre biztosított feltételekkel és minőségben kell
tudniuk hozzáférni a szolgáltatásokhoz az Európai
Unió egész területén.
Az új rendelkezések kötelezőek minden olyan
szolgáltató számára, amely térítés ellenében nyújt
online tartalomszolgáltatást. A térítésmentesen kínált
szolgáltatások (például online közszolgálati televízióvagy rádiótartalmak) szolgáltatóira a rendelet nem ró
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Ennek az ellenőrzési mechanizmusnak azért van
nagy jelentősége, mert a szabályok révén az uniós
polgárok továbbra sem nyernek lehetőséget arra,
hogy az állandó lakóhelyüktől eltérő tagállamban az
ottani
előfizetők
részére
nyújtott
online
szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Vagyis az
ugyanazon szolgáltató által az egyes tagállamok
esetében eltérő tartalommal nyújtott szolgáltatások
közötti különbség az Európai Unióban továbbra is
fennmarad, ugyanakkor a szabályozás előrelépést
jelent abban, hogy az előfizetők külföldi előfizetés
hiányában is igénybe tudják majd venni e
szolgáltatásokat, igaz ugyan, hogy „csak” a saját
előfizetésüknek megfelelően.
Tekintettel arra, hogy az uniós szerzői jogi
szabályozásra egyébként nem jellemző módon a
célzott uniós jogi eszköz rendelet és nem irányelv
formájában
született
meg,
ezért
annak
rendelkezéseit 2018. március 20-tól minden
tagállamban – azok nemzeti jogalkotás révén történő
átültetése nélkül is – közvetlenül alkalmazni kell.
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Design Hét Budapest 2018 – Mission: Design
15 éves a programsorozat
Idén ősszel, októberben is megrendezésre kerül a
hazai designszcéna legnagyobb és legrangosabb
eseménye, a Design Hét Budapest (DHB). Az
évforduló tiszteletére a megszokottól eltérően nem
tíz, hanem tizenöt napon keresztül, október 5–19.
között várja majd az érdeklődő nagyközönséget a
fesztivál, melynek szlogenje: Mission: Design.
A Design Hét Budapest küldetése a kezdetektől
nyilvánvaló. A folyamatos szemléletformálás, a
tudásmegosztás igénye, az újabb és újabb
szakterületek, témafelvetések, alkotók, vállalkozások
programsorozatba
való
bekapcsolása,
a
szakemberek
és
vállalkozások
közötti
együttműködések
kialakításának,
illetve
a
designvállalkozások piacra lépésének elősegítése és
versenyképességük fokozása, valamint a legfrissebb
eredmények közismertté tétele mind azt célozzák,
hogy erős és fenntarthatóan működő designökoszisztéma alakuljon ki Magyarországon.
Az
elmúlt
évek
designer-kollaborációinak
megsokasodása, a mind népszerűbbé váló
közösségi programok, a különböző szakterületek
közötti egyre intenzívebb kapcsolatok azt jelzik, hogy
az összefogás igénye, a közös célért való tenni
akarás a hazai designszcéna szereplői számára is
kiemelt fontosságúvá vált az utóbbi időszakban.
A DHB idei díszvendége Németország. A világ egyik
design-nagyhatalma
hazánk
legfontosabb
kereskedelmi partnere – mely tény egyértelműen
jelzi az együttműködések jelentőségét a gazdasági
kapcsolatok fellendítésében. Az innováció, a
tehetséggondozás és az oktatás terén, illetve az
ipari formatervezés, a divat, a bútortervezés, a
világítás- és járműtervezés területén a világon
évtizedek óta meghatározó szerepet játszó
Németországban a kreatívipar a GDP mintegy 3,1%át adja. A díszvendég ország programjainak
szervezésében a Design Hét Budapest partnere
Németország budapesti nagykövetsége és a
budapesti Goethe Intézet.
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2018-ban is a Design Hét Budapest alkalmából kerül
sor a Magyar Formatervezési Díj, valamint az idén
tíz éve alapított Design Management Díj átadására.
A tizenöt napos rendezvénysorozat az említetteken
túl is igen gazdag programot kínál: a Nyitott Stúdiók
várják azokat, akik a tervezői műhelyekbe
szeretnének bepillantani, lesznek sztárdesignerelőadások, termék- és divatbemutatók, kiállítások,
Design
Túrák,
workshopok,
kerekasztalbeszélgetések és számos más esemény. Az elmúlt
évekhez hasonlóan több vidéki város is kapcsolódik
a Design Hét Budapest rendezvénysorozatához. Az
immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő
Design Hét Sopron, a több tucat eseményt
felvonultató Design Hét Pécs és a fesztiválhoz tavaly
csatlakozott Design Hét Győr idén is várja az
érdeklődőket, így országszerte összesen mintegy
250 program közül válogathat majd a közönség.
Sopronban, a Design Hét Sopron rendezvénysorozat
előfutáraként már júliusban megrendezésre kerül
egy kisebb designesemény, mely a Magyar
Formatervezési Tanács és a soproni Pro Kultúra Kft.
szervezésében valósul meg. A Címlapon a design
kiállítás július 3-tól, a Soproni Ünnepi Hetek keretén
belül lesz megtekinthető a Liszt Ferenc Központban.

Grafikai tervezés: Nagy Dániel
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Új elem a programsorozatban az OTTHONDesign
szakkiállítással való stratégiai kollaboráció. A
Hungexpo Zrt.-vel létrejött együttműködés keretében
a Design Hét Budapest az OTTHONDesign
szakkiállítás szervezőivel karöltve egy olyan új
projekt létrehozásában vett aktívan részt, mely
elsősorban a hazai designerek bemutatkozását,
népszerűsítését, piacra lépését és piacszerzését
hivatott elősegíteni. Az új programelem Pure Design
néven debütált áprilisban a Construma építőipari
szakkiállítással egy időben, az OTTHONDesign
szakkiállításon. Az együttműködés következő,
kibővített és új elemekkel gazdagodó állomása az
október 12–14. között megrendezésre kerülő
OTTHONDesign Ősz rendezvény lesz.
A DHB gondozásában, az OTTHONDesign
kiállításra időzítve, idén tavasszal is megjelent a
Budapest Design Map, mely évek óta a hazánkba
látogató külföldi érdeklődők, valamint a design iránt
fogékony hazai nagyközönség kedvence.
A 150 budapesti designvállalkozást egyetlen
térképen összefoglaló kiadvány a főváros mintegy
200 pontján elérhető, emellett pedig Google Maps
layer változata is hozzáférhető. (A Budapest Design
Map terjesztési pontjairól részletes, naprakész
információ a Design Hét Budapest Facebook-oldalán
található.)
A szervezők idén is várják a rendezvénysorozathoz
önálló programmal csatlakozni kívánó partnerek
jelentkezését – a részvételi feltételek már elérhetőek
a DHB honlapján.
A Design Hét Budapest védnöke és finanszírozója a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a
Magyar Formatervezési Tanács.
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Nemzetközi kitekintő
Ismét magyar képviselő a BEDA-ban
Elnökségi ülés és közgyűlés Thesszalonikiben
A BEDA (Európai Designszervezetek Szövetsége)
június 6–8. között tartotta elnökségi ülését és
közgyűlését a görögországi Thesszalonikiben,
melyen az MFT képviseletében dr. Bendzsel Miklós,
a BEDA elnökségi tagja és Kohut-Jankó Anna
nemzetközi referens vett részt. Örömmel adjuk hírül,
hogy Kohut-Jankó Annát a kétéves mandátummal
bíró elnökség tagjául választották, az elismeréshez
szívből gratulálunk.
A részletes beszámolót következő hírlevelünkben
olvashatják.
STEPS AHEAD lengyel – magyar kiállítás
Budapest, Varsó
A
STEPS
AHEAD
–
Terméktervezés
Lengyelországban és Magyarországon 2000 után
című átfogó lengyel és magyar designkiállítás a két
ország formatervezésének dinamikus fejlődését
mutatta be elsőként a FUGA Budapesti Építészeti
Központban május 9. és 28. között, majd a varsói
Ipari Formatervezési Intézetben augusztustól lesz
megtekinthető. A budapesti megnyitón a kurátorok
mellett köszöntőt mondott Joanna Urbańska, a
budapesti Lengyel Intézet igazgatója és Koós Pál, az
MFT elnökhelyettese.
A kiállítás a Magyarországon és Lengyelországban
erőteljesen fejlődő, sokszínű designszcénába ad
betekintést a 20. századtól, főként a 2000 után
született tervekre összpontosítva. A tárlat a két
ország együttműködésének eredményeként jött
létre.
Kezdeményezői,
kurátorai
a
Varsói
Képzőművészeti
Egyetem
Formatervezés
Tanszékének tanára, Michał Stefanowski, valamint
Ernyey Gyula professzor, a magyar design története
és
elmélete
kutatásának
és
oktatásának
iskolateremtő alakja.
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A kurátorok a mindennapi életünket közvetlenül
befolyásoló ipari formatervezésre koncentráltak,
bemutatva a lengyel és magyar tervezőkben rejlő
sokirányú képességeket, egyúttal a két ország
gazdasági potenciálját is tükrözve.

A kiállítás sajtóközleménye, további információ:

A kiállítás nemcsak a hasonlóságokat és a
különbségeket mutatja be, hanem azokat a
szakágakat is, ahol a politikai és gazdasági
rendszerváltozás legérdekesebb projektjei születtek,
elsősorban a bútor-, a világítás-, a kerámia- és
járműtervezés, valamint a közösségi tervezés
területén. Lengyelország esetében a közterek,
eszközök és háztartási gépek, Magyarország
esetében
pedig
orvosi
eszközök,
játékok,
sporteszközök és hangszerek egészítik ki a tárlatot.

https://youtu.be/Ykw83a1fVV4

A STEPS AHEAD tárgyakon, nagy méretű
fényképeken, valamint egyes megvalósításokat
bemutató videókon keresztül közel száz olyan
projektet mutat be, melyek többsége gyártásig jutott.
Többek között az EMU PesaDART vonat, a WISS
csapat FELIX 8×8 repülőtéri mentő és tűzoltó
járműve, Krystian Kowalski Trim széke, illetve
magyar
részről
Losonczi
Áron
Litracon™
üvegbetonja, Üveges Péter és Kiss Gergely Moveo
elektromos robogója és Kerékgyártó András Biela
kül- és beltéri széke. A kiállításon számos, korábban
Magyar Formatervezési Díj elismerésben részesült
projekttel találkozhatott a nagyközönség, az MFT
archív anyagainak rendelkezésre bocsátása mellett
kommunikációs partnerként is segítette a lengyel–
magyar tárlat megvalósulását.

https://polinst.hu/node/11576
A megnyitóról készült videofelvétel a Lengyel Intézet
jóvoltából megtekinthető:

Figyelmükbe ajánljuk
Ünnepeljük együtt a Design Világnapját!
Szeretettel várunk mindenkit – regisztráció nem
szükséges,
belépődíj
nincs!
Az
esemény
társszervezője a Bálna Budapest – ezúton is
köszönjük a támogatást!

A kiállítást a Magyar Képzőművészek és
Iparművészek Szövetsége a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával, valamint az Adam Mickiewicz Intézet
a POLSKA 100 – a lengyel függetlenség
visszaszerzésének 100. évfordulója alkalmából
szervezett nemzetközi kulturális programsorozat –
keretében szervezi. Az Intézet által megvalósított
kulturális események célja, hogy Lengyelország mint
gazdag hagyományokkal, a múltból merítő modern
kultúrával rendelkező és a közös európai identitás
fontos részét képező ország képét erősítse. A
POLSKA 100 programot a lengyel Kulturális és
Nemzeti Örökség Minisztériuma támogatja a
többéves
NIEPODLEGŁA
2017–2021
programsorozat keretében.
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A World Design Organization minden évben meghirdeti a Design
Világnapját, melyet világszerte június végén ünnepel a
designközösség. A WDO által meghirdetett idei téma a testi-lelki
egészség, valamint annak elérése a design eszközeivel. Hazai
programjaink e témára fókuszálnak, miközben teret adunk több
vállalkozásfejlesztési programoknak is: Milyen kezelésre,
beavatkozásra van szüksége vállalkozásodnak ahhoz, hogy
felkeltse
egy
befektető
figyelmét?
Hogyan
juthatsz
tőkeinjekcióhoz, hogyan találhatsz gyártót egy nemzetközi
projekten keresztül? Gyere el– a vállalkozásod egészségéért!
13:00-15:00 BEMUTATKOZIK A WORTH PROJEKT
Workshop
Helyszín: Hygge, Bálna Budapest, földszint
Gyártók és designerek, makerek és alkotók országhatárokon
átívelő együttműködése, nemzetközi támogatással – részt
vennél? Tudj meg mindent ingyenes workshopunkon első kézből:
mindent a projektről és a jelentkezési lehetőségekről, akik
beavatnak: – Zicri A. Montiel, WORTH projekt koordinátor, AITEX:
The Worth Project and the Open Call – Keresnyei János, mentor
WORTH projekt, elnök, Kreatív Ipari Klaszter: Value Innovation –
Mányi Gabriella, Worth nagykövet: Fenntartható divat
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16:00-16:20 SIKER, RECEPTRE
Pure Design: a magyar design legújabb fóruma –
OTTHONDesign kiállítás és vásár, október 12-14. Magyar
Formatervezési Tanács és Design Hét Budapest aktuális
vállalkozásfejlesztési hírei – Start Up Guide 13.0. Beszélgetés:
Szilvási Krisztina, a Hungexpo Zrt. kereskedelmi igazgatója, és
Osvárt Judit, a Design Hét Budapest kurátora, a Magyar
Formatervezési Tanács tagja
16:20-16:40 LÁTLELET
Piacképes a cégem? Mit akar egy befektető? Fel vagyok készülve
egy befektetővel való tárgyalásra? Milyen oltalmakkal
biztosíthatom a cégem sikerességét? Előadás, majd kérdezzfelelek Németh Ádámmal,a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
közgazdászával, kockázatitőke-befektetés specialistával.
16:20-17:00 Hygge, Bálna Budapest, földszint
SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓK
A személyes konzultációs időpontok 15 percesek, és korlátozott
számban, ingyenesen állnak rendelkezésre
16:40-17:00 BEMUTATKOZIK A WORTH PROJEKT
Előadás Zicri A. Montiel, WORTH projekt koordinátor, AITEX
17:00-17:30 Hygge, Bálna Budapest, földszint SZEMÉLYES
KONZULTÁCIÓK
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17:00-17:40 ÉLETREVALÓK
Egészségügyi designprojektek, termékek bemutatkozása 10-10
percben – Húnfalvi András: Dualscope okos diagnosztikai eszköz
– Molnár L. Péter: Aquila vérvizsgáló és Spirocco inhalátor –
Smart Clothing Gamification by AITEX – Horizon 2020 Smartlife
project
18:00 FRISSÍTŐ SÉTA
Határtalan Design - 13. madeinhungary és 06. MeeD
kiállítás megtekintése Szigeti Szilvia és Radnóti
Tamás kurátorok tárlatvezetésével.
18:40-23:00 EGY KICSI MOZGÁS MINDENKINEK KELL!
DJ, TV torna, networking
Hygge, Bálna Budapest, földszint
Jelentkezésedet a WORTH workshopjára és/vagy a személyes
tanácsadásra június 25-ig a tárgy megjelölésével az
mfti@hipo.gov.hu címre várjuk!
RÉSZLETES PROGRAM:
facebook.com/budapestdesignweek
facebook.com/magyarformatervezesidij
mft.org.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk. A rendezvényen fénykép- és
videofelvétel készül.
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Melléklet
Moholy-Nagy
2018.

László

Formatervezési

Ösztöndíj

Bálint Gábor: ATMO – interaktív társasjátékkonzol
Kiss Dorottya: Moduláris kiállítóstand borászatok,
italforgalmazók számára
Kovács Ágnes: Lakáskiegészítők növényi cserzésű
bőrből
Kovácsik Bence: Ply – rétegekből formált asztal
Miklósi Ádám József: A Gloveye formatervezése
Nagy Ádám: Project KOOA – polimer cipőkollekció
tervezése és gyártási előkészítése
Szabó Dóra: FényFém minta – textilkollekció
Vándor Krisztina: Szövött gyapjú lakástextil-kollekció
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