1980
Centrifugázott és sajtolt tálkészlet − NÉMETH Magda | Háztartási étkező, teás és mokkás készlet − SEREGÉLY Márta | Lángálló keménycserép edénycsalád − SZEKERES Károly | Kavicsfigura sorozat − TÖRÖK János | Variálható háztartási edénysorozat − SEMSEY Gabriella, MINYA Mária | MAROKKÓ, LUGANO, WILLS gyapjúszövetek − KÁDÁR Anna |Otthoni ruházat, csecsemő ruházat, gyermek pizsama és köntös − Békéscsabai Kötöttárugyár vállalati kollektívája
NOMÁD férfi, kamasz- és bakfis ingek, Izolda kamaszing − Fékon Ruházati Vállalat vállalati kollektívája | Lenkarakterű lakástextilcsalád, textiltapéták, fényáteresztő, illetve sötétítő függönyök − Lenfonó és szövőipari Vállalat vállalati kollektívája | 20 db-os bőr szabadidő öltözködési kollekció − Pécsi Kesztyűgyár vállalati kollektívája | RÉKA elemes szekrénysor − FARKASINSZKY Zoltán | FIRENZE lakószoba, SELLŐ lakószoba, komplex gyártmánycsalád, fémvázas irodabútor-család
− PALÓCZ Sándor | TIMI kamasz bútorcsalád − Székesfehérvári Bútoripari Vállalat vállalati kollektívája | Km 320 menetköszörűgép − Csepeli Művek Szerszámgépgyára vállalati kollektívája | Km 30 konferencia-hangrendszer − LELKES Péter | FDKZ 806 W4x4 nagy aszinkronmotor − Simon Károly | Aquafot-A vízanalitikai készlet − MEZEY László | Fabulon babaápolási termékcsalád flakonjai − NAGY Alexandra
1981
Műkő parképítési elemek − ANDOR Domonkosné
Variálható padló-és falburkoló lapok − HEGEDŰS Erzsébet | Mediset kórházi étkészlet − GARDER Antal, HÜBER József, NÁDOR Judit, VANCZELLÁK Péter | Centrifugált termékcsalád − SUHA Zoltán | Safari hőpalack család − GOLLOB József | Töltőanyagra steppelt téli sportruházati termékcsalád − SZOLNOKINÉ LETANOVSZKI Klára, KOVÁCSNÉ RESI Erzsébet, ÁGOSTON Péter, DEÉS Enikő | Könnyű női – bakfis blúz, ruha termékcsalád − IMRE Júlia, KÓNYA Kálmánné, SIPOS Erzsébet
VOIT Erika, LAY Márton | BORI, TANCSA, MARCSA, SACI női ruházati termékcsalád − PONGRÁCZNÉ VÍZI Julianna | Elsötétítő és másodfüggöny család − PROHÁSZKA Margit | BANYA körkötött szabadidő termékcsalád − FEKETE Jánosné, LADWER Erzsébet, PÖLÖS Lajosné, BAKOS Jolán | Bernadett hasított velúr felsőbőr csészetalpas lábbeli termékcsalád− NÉMETH Istvánné, LANTOSNÉ DANDA Katalin, MAROS Béla, TÓTH Árpádné | Horizont elemes bútorcsalád − BÁNÁTI János
Gyöngyös bútorcsalád − TILDI Béla, GÁSPÁR András, HORVÁTH Istvánné, BOLYKI Vilmos | Acélradiál gumiabroncs felépítő gépcsoport − BENKŐ CS. Gyula, BOSSÁNYI Elemér, KOVÁCS László, ANGYAL József | Mezőgazdasági textil radiálabroncs II. fázisú felépítő gépcsoport − BENKŐ CS. Gyula, BOSSÁNYI Elemér, MEZEI Attila, ANGYAL József | MODUL ipari lakókocsi család − CSERNY József, KARDOS Ferenc, GAÁL Csaba, VÁRKÚTI Ferenc | POLIDOM előregyártott műanyag épület −
LISSÁK György, SZABÓ Béla, JÁMBOR László, SZILÁGYI István | BALATON típusú fürdőszoba térelem − BORSOS Tamás, SZŰCS György, CSERNÓ László, SZILÁGYI István | KONTÁLLUX kapcsoló- és dugaszolóaljzat család − ANGYAL István, KELEMEN József, Dr. TOKODI Pál, Dr. TRUMMER Gábor | COLORION ELEKTRONIC színes televízió − FEKETE Istvánné, PÁLFALVI Jenő, KARMAZSIN László, KARAI Lajos | VIDEOTON DISPLAY − BÁRKÁNYI Attila, GERGELY Csaba | 286. típusú csuklós városi
autóbusz − LÁSZLÓ Anna | P.B. védőkosaras gázpalack család − BÓKA József, PÁCZAI László, SINKOVITS István, GODA István | H 280/60 típusú háztartási hűtőszekrény − HAJNAL Béla, KÁROLYI János, SÍPOS István | Luxus kivitelű Jugoszláv villamos motorvonat − FODOR Ferenc, SZENTPÉTERI Tibor, GYÖRGY József | 543. városi autóbusz − ÖRSI Ferenc, FINTA László, GULYÁS Mihály, TUBA János
1982
Étkészlet és teáskészlet − THORMA Istvánné | Étkészlet
(teás-mokkás készlet) és tálalóedények − NÉMETH Olga, PAPP HORVÁTH István, KUTROVICS László, VILICSNÉ MURRAI Éva | Mokkás készlet – TAMÁS Ákos | ÁTRIUM 14033-AS formaszámú húzottszárú kehelyszéria − KAZINCZY Gyula, TAKÁCS Géza, ERDEI Sándor | NEPTUN MPO-X peremfutó horgászorsócsalád − MEZEY László, SZÉCSÉNYI György, MOLNÁR András | Férfi és női tenisz kötöttáru termékcsalád − BALÁZS Kálmánné, BALÁZS Kálmán, LEIPOLD István, HALLER Ferencné
SABARIA SIESTA MONOPOL cipőcsalád − SÜTŐ Éva, RÖMER Judit, ÓHIDI Péter, BETTENBUCH Istvánné | ÉVSZAKOK alapanyagai és mintázatai − SZIRT Leventéné, PÉTER Lászlóné, GYURGYÁK Péterné, WÉBER Andrásné | GRABIOL MARINA 01 bőrdíszműipari minőség − VANNAY Vince, NITS Sándorné MOLNÁR Mária, JANDÓNÉ SZABÓ Margit | HELGA 10 db-os kötöttáru termékcsalád − Dr. NAGY Zoltánné, TÖRÖK Jánosné, MOLNÁR Ernő, SZÉL József | ANTONIUS férfi műszőrme kabát
sapka, CLEOPATRA női műszőrme kabát, kesztyű − SPERCZEL Jánosné, FÖLDVÁRI Ilona, NYULI Györgyné, SIMON Valéria | ANNA ülőgarnitúra − TÓTH Tibor, VITYKÓ Lajos| TIPP 80 szekrénycsalád − FARKASINSZKY Zoltán, PRUDITS Teréz | ADI típusú rongyszőnyeg együttes − ARDAI Ildikó | 6076 és 6096 számú struktúrfüggöny − FESTŐS Ferencné, RÉMAINÉ MOLNÁR Johanna | TC 2612 17 hordozható tv − PERCZ Bulcsu, KÉKESI Ferenc, HODONICZKYNÉ EBERGÉNYI Katalin | SD-NC-530
esztergagép − DANÓCI Lajos, FÜLÖP István, KATONA KOVÁCS Pál, BARÁTI István | 120 tonnás önjáró billenőgémes úszódaru − IVITS Tibor, MIKÓ György, SZABÓ Endre, LOCZIK Pál | Z-200/300-as forgalomirányító jelzőlámpa − ZALA Tamás, TÖRŐ József, KOVÁCS Miklós | Kétrészes elővárosi villamosvonat − SZENTPÉTERI Tibor, GÁTHY Barnabás, GYÖRGY József | KE-13-22 típusú univerzális ergométer − BÁNÁTI Gábor, BOGNÁR László, KOMLÓSI István, HENNEL Ervin
1983
Konzerv üvegcsalád − FODOR Károly, ÁDÁM László, NAGY Gábor, KOVÁCS Kálmán | 2917-es étkészlet – MINYA Mária | 521-es étkészlet – SZEKERES Károly | ELEGANT ólomkristály kehelyszéria − RÉNES György, KÉKESNÉ SIPOS Judit | TUNGSRALUX COMBI fénycsöves lámpacsalád − CSATLÓSI László, BALYI Mátyás | RM 5632-S sztereó magnós táskarádió − SZABÓ Gyula, IVÁN János, MURÁNYI Ottó, MÁTÉ Ferenc | ENERGOMAT háztartási automata mosógép −
SZEIDL István, BERETVÁS Imre, HADHÁZY Pálné, LAKATOS Péter | Keverőtálas konyhamérlegcsalád − MEZEY László, SCHINGL István, VÁRADI István | Takarólemezes lapradiátor − BARBÓCZ Károly, SZEIDL István | MLM-90 típusú műtőlámpa − BÁNÁTI Gábor, NAGY Zoltán, KARDOS Dezső | TA-4323-SP-TXT infracolor színes tv készülék − VERES Lajos, CZILI Jenő, HERCZEG Gyuláné | MC 1250 megmunkálóközpont − VÖRÖS László, PAKSI László, VISZOLAI István, KACZMARCZYK János FÉKON-VARIO
termékcsalád − SZABÓ Albert, TILAJKA Júlia, KECSKEMÉTHY Zsuzsanna, LANTOS Péterné | ELEKTRA mercerezett szabadidő-ruházat − Dr. SÁRMÁNY Józsefné, PINGITZER József, BALÁZS Kálmán, BALÁZSNÉ TRIEB Klára | PAMUT-ELASZTÁN fehérneműcsalád − LÁZÁR Károly, HUDÁK Edit, VASS Márta, NAGY R. Katalin | TRUBADUR modellcsalád − WIMMER Éva, RADNAI János, ÓRÉ Tamásné, HORNYA Józsefné | RITMUS modellcsalád − KOVÁCS Imre
SIMONNÉ PRIBOCZKY Anikó, CZAGÁNYI Zsuzsa, BÜKINÉ SCHWARCZ Mária | DAKOTA gyapjúszövet − PATYI Sándor, TISZAUER János, TÖRÖK Tiborné, FEHÉRNÉ MARKÓ Kamilla| Férfi magas-minőségű cipő termékcsalád − KARAKAS Mihályné | CAMPING autós gyártmánycsalád − LÁZÁRNÉ BOHUS Annamária | GÁBOR kéziszövésű szőnyeg − NÉMETH Éva | ROTONDA székcsalád − VÁSÁRHELYI János | Színnyomott, vékony, merevfalú, eldobható műanyag csomagolóeszköz −
Dr. BANAI Endre, KORMOS Vladimir, SZABÓ Balázs, BÖRDÉN Imre | ÓCEÁN testápoló család − GYŐRI Károly, KOSTYÁN Ervin, FARKAS Sándor, GEDEON Tihamér | GRABETTA papíralapú, lemosható faltapéta − VANNAY Vince, MOLNÁR Mária
1984
TF 1 és TF 2 telefonfülke − VARGA Tibor, TURCSIK István, NÉDER Imre, HORNYÁK Antal | SOFA-THERM hőszigetelő üvegezésű nyílászáró termékcsalád − BÓNIS Lajos, VARGA Sándor, GOLISZ János | ROZMARING fajansz díszműáru − AJTAY Tamás
SZÉKÁCS Zoltán | EPA-320-01 progresszív CNC eszterga − MIKOLA István, DELI Sándor, MADÁCS Mihály, KOZMANOVICS Endre | DTO 10/3050 táblalemezolló − ZSELLÉR György, SZENES István, SOLTÉSZ Ferenc, BASKA György | BK-3 nagyteljesítményű önjáró zöldborsó kombájn − KEREKES Oszkár, HEGEDŰS Károly, MIKULA András, ROZSNYAI László | MARGARÉTA asztali ventilátor − ZIMMER Ernő, CZIFRA Ferenc, PÁLL Csaba, NAGY Tibor| OPÁL GF 70 gázfűtőkészülék család − ZAKARIÁS Imre
SZENDEFI Ferenc, TÁP Gyuláné, ZELE Sándor | Kézi lemezolló család − TÓTH Ferenc, NÁTYI Csaba | Teflon-2 bevonattal ellátott sütőtál család − ÉGI Józsefné, SZOCSEVKA Ferenc, LOHN Miklós, SÁGI István | TS 2601 hordozható színes televízió − VERES Lajos, HÁRI Gyula, KÉKESI Ferenc, ERDŐS Imre| RD 5683 SM magnós autórádió − VERES Gábor, KOVÁCS László, SZABÓ László, MIHÁLYKA Barna | Műszerdoboz család − PAIZER János, KALOCSAY Károly, DÓZSA László, KELEMEN József
Pöttyös-csíkos nyári utcai és szabadidős ruházat − DEÉS Enikő, VERMES Zoltánné, HOFER Józsefné | Sportos szabadidő öltözék − CSER Andor, NÉMETHNÉ VOJTEK Katalin | THERMO-SOPRON serdülőöltözék − KOSZTKA Miklósné, Dr. NÉMETH Jánosné, SZEMZŐ Gáborné | DUNAIR szabadidő termékcsalád − SÜLE István, CSÖNGEI Sándorné, BÁTONYI Zsuzsanna | ALIZ, NOVUM szövetegyüttes − SZEKÉR Kálmán, KAVETZKY László, STRAUB Edit | BRENNER felöltő- és kabátszövet −
ALBRECKER Árpád, TISZAUER János, SOÓS János, BÉKEFI Imréné | RIÓ, VÉNUSZ padlószőnyegek − SZABÓ Margit | Együtt-tervezett harmonikus lakástextil kollekció − ERDEI Irma, HANZÉLY József | MODUL LUX konyhabútor − SEREGE Gábor, HERCEG Mihály, SZOLIK Sándor, SOMOSI Sándor | HELIA-D kozmetikai termékcsalád − KOPLÁNYI Éva, KÖVESDI János, KRISTÓF Jánosné, Dr. BÁLINT Jánosné
1985
BOTOND belső ajtó − SZÉPHEGYI Kálmán, KOMLÓS László, HAJDÚ Mihály
103-as ét-, teás- és mokkáskészlet − JAKABNÉ SEREGÉLY Márta | Mázatlan pirogránit virágtartók − KEMÉNYFFYNÉ KRAWCZUN Halina | 720 ml-es export konzerves üveg − HATOS Zoltán, POLYÁK Katalin, TÓTH Imre | Spirál ólomkristály kehelyszéria − KÉKESINÉ ASZTALOS Erzsébet, HERCEG Imre| IKARUS 396 típusú autóbusz − ÖRSI Ferenc, TORMA Lajos, MÜRSCHBERGER Rezső | AEROTRAK egy és két vezetőfülkés repülőgépvontató − SZOLÁR Tibor, PELYVA József, DEMBITZ Imre
TUBOLY János | DKMI-2,5 finomacélcső maglazítógép− LITWIN József, KRIZSÁN János, TOMCSÁNYI István, VARGA Imre| FT 5-10 típusú nyiltrendszerű forróvíztároló − SZEIDL István, HORTOVÁNYI Ottó, JÁSZAI Zoltán, DÉZSÁN László | KOLIBRI hordozható színes televíziós készülék − MEZEY László, GARANCSY Mária, SZEBÉNYI Gábor | Lámpatest család refletorburás izzó- és kisülő lámpákhoz − CSATLÓSI László, KONCS László | HEC 90 és HEC 45 stúdió ellenőrző hangsugárzó család −
LELKES Péter, BALOGH Géza, CSIELKA János, SURÁNYI József | INFRAPID-61 takarmány gyorselemző készülék − NÉMETH Aladár, JÓNÁS Tamás, PUNGOR András, Dr. FÜSTÖS Sándor | VALÉRIUS tavaszi-nyári szuperfinom gyapjúszövet − BLASKÓ Katalin, CZUPPER Ferenc, GYÖNGYÖSI Gergelyné, MERVA Anna | VIGOUREX szövetcsalád − SZEKÉR Kálmán, KAVETZKY László | Diáklányok 86 tizenéves iskolás lányok tavaszi ünnepi és hétköznapi öltöztetésére készített termékcsalád −
KOSZTKÁNÉ VRÁNICH Rozália, Dr. NÉMETH Jánosné, SZEMZŐ Gáborné | Variálható gyermekruházat 1-5 éves korig − HICZKÓ Katalin, MÉSZÁROS Sándor | FLAX-LINES sportos termékcsalád − SEBESTYÉN Györgyné, GÖBÖLÖS Judit | Textíliák az étkezési környezetben − DEMETERNÉ BARABÁS Klára, FEKETE László, TÁTRAI Attiláné, NAGY Katalin | AGÁRD húzott-vágott pálcás szőnyeg − ENDRŐDI Endréné, FEKETE Ferenc, JOHN Ágoston, GYARMATI Imréné | Síkesztyű kollekció −
HIDAS Lászlóné, HORDÓS Ágnes| CALIFORNIA tavaszi, nyári és téliesített férficipő kollekció − SZÉP Katalin, MÁRFY Lászlóné, TÓTH Lászlóné, REINER Tibor | ORIGO 101 konstrukciós építőjáték család − NAGY Lajos, SZENTES László, KÖVESDI János, KÖVESDI László | MONTANA-Junior elemes szekrénycsalád − HARGITA József| HELIA-D kozmetikai termékcsalád − KÖVESDI János, KÖVESDI László, KRISTÓF Jánosné, Dr. BÁLINT Jánosné
1986
Zsalugáteres F-típusú egyesített szárnyú
ablak − KIRÁLY István, PILZ Gyula, LAKATOS András, FIGURA István | Könyökkaros napellenző − DÉRI Ferenc, ARANYI Gyula | Előregyártott növényhézagos támfalelem és támfalrendszer − GEIGER József, GEIGER Józsefné | 220 BERILL porcelán edénycsalád − NÉMETH Olga, VILICS Antal, HORVÁTH József, HEGEDŰS László | PANNÓNIA porcelán ét-, mokkás- és teáskészlet − TORMA Istvánné | Iker-motorkocsik a budapesti metróhálózatra − KELEMEN József, GÁTHY Barnabás
GYÖRGY József, NAGY István | IKARUS-GANZ 280 T típusú csuklós trolibusz − HOLUP Zsuzsa, BAUMGARTNER György, HOMOKI István, ZOTTER Tamás | Ikarus 250.64 szuperluxus tárgyaló autóbusz − ÖRSI Ferenc, KERKAY Ákos | Miniturn CNC vezérlésű kiseszterga − KOZMANOVICS Endre, DELI Sándor, FARKAS József, FODOR Sándor | OP-271 tip. pH/ION Analizátor − KINTSES Tamás, KŐFARAGÓ József | T.S. 2625 színes hordozható tv-készülék − VERES Lajos, CZILI Jenő, ERDŐS Imre
KÉKESI Ferenc | Energomat- Komfort- Thermál 560 automata mosógép − GYENGE János, HADHÁZY Pálné, LAKATOS Péter, SZEIDL István| JALTA, CAPRI profil-fonalas felsőruházati termékalapanyagok − FEKETE László, BALOGH János, KARÁCSONYI György, TURI István| GRABOTTER/S sport- és szabadidő ruházati termékalapanyag − Dr. FARKAS Ferenc, GOTTWALD László, JANDÓNÉ SZABÓ Margit, NÉMETHNÉ MARKOTICS Margit | LIVIUSZ divatos jellegű férfi öltöny-, női kosztümés szoknyaanyag − ALBECKER Árpád, FEHÉRNÉ MARKÓ Kamilla, TÖRÖK Tiborné, LADOCSI Mihály | DOVER sport- és szabadidő szövet − MARKOVITSNÉ ALMÁSY Angéla, SZOCSEVKA Zoltán | SABINA, REZEDA-REPCE ágynemű-család − KISPÁL Lászlóné, DUKKON Lászlóné, LŐRINCZ Vilmosné, FERENCZI Tiborné | SAVOY MP 289 5 soros, 3 kötéses, mintás szőnyegpadló − SZABÓ Veronika, KOZÓ Erzsébet, SZLÁVIK Józsefné, POÓR István | NAPSUGÁR kombinálható leányka és bébi
termékcsalád − BEIN Klára, NAGY Jánosné, CSEPREGI Jánosné, KOCSIS Sándorné | Tavaszi, őszi, téli öltözék fiataloknak, kiegészítőkkel − SÁSKA Ildikó, HIDVÉGI Éva, FÁBOSNÉ SIMON Valéria, KISS Márta | PRISCILLA női alkalmi cipő − HOSSZÚ Ágnes, FEJESNÉ KÁCSER Anna, HIDVÉGINÉ KRAJCÁR Edit | FLÓRA, KALOTA étkezőgarnitúra székcsaládja − VÁSÁRHELYI János | HELIA-D krémek ajándékcsomagolása − SZÁSZ Endre, KLEIN László, KRISTÓF Jánosné, KÉRI Tibor
1987
2 RIAL 200 típusú hálózati frekvenciás indukciós kemence − LISSÁK György, PINTÉR István | Ikarus 365 típusú 11 m-es távolsági autóbusz − ÖRSI Ferenc, KERKAY Ákos, KŐSZEGI Csaba | Flexibilis héjalású, energiatakarékos hőszigetelt terménytároló-család, 50-1500 m3 űrtartalommal − DÖMÖTÖR István, GONCZLIK Mihály, SZENTMÁRTONY Lajos, DIMÉNY Gábor | PB-F paradicsom-betakarító gép − KOZMANOVICS Endre, BÁRSONY Béla, dr. JANZSÓ József
dr. SUTARSKI Konrád, SEBESSY Zoltán | 19700 Digitális LSI VLSI vizsgáló-mérő berendezés − FORINTOS Kálmán, DOBOZI Gyula, FAZEKAS József, VÖLGYESI László | ETS-M programozható távösszegző − ZALAVÁRI József, LIPTAY Tivadar, KMETHY Győző, MÉSZÁROS István | PAL/SECAM TV TESTER TR 0631/T 045 − SZONYOGH Ferenc, HEGYI József, BERGER Imre, BOGNÁR Sándor | K-10 típusú gáznyomás-szabályozó − BUDAVÁRI István, VASS Tibor | Szintező szögmérő műszer −
BOJTÁR József | Hunor PNC számítógép-vezérlések − FORINTOS Kálmán, KISS István, RAUCSIK Mihály, Tóth Pál | APT-10 programozott küszöbaudiometer − BOGNÁR László, SZÖRÉNYI Károly, SZABÓ László, GARA Anna | TLS 61 típusú orvosi lézer − VASS István, Dr. PÁLYA Ottó | Kombinált mikroprocesszoros disztributív figyelemvizsgáló műszer − PÁVAI Sándor, SZABÓ János, FARKAS Ferenc, TÓTH László | Vitamin Porta üzlethálózat-berendezés − REIMHOLZ Péter, DÉZSI Zsuzsanna
Ikarus 415,04 típusú, városi szóló − KUMOR Gyula, RUTKAI Lajos, MOHÁCSI János, TÓTH László
1988
Sundans ólomkristály kehelyszéria P-21740/21819 − KÉKESINÉ SIPOS Judit, RÉNES György | 16838. sz. kézigyártású kehelyszéria kristály kivitelben − SZILCZ Mariann |720 ml-es, 580 ml-es és 370 ml-es orosházi konzerves üvegek Tsz: 469, 476/a, 468 − POLYÁK Katalin, HATOS Zoltán, HOSSZÚ Attila, TÓTH Imre | Thermoset műanyag tálalóedény-család − TOLNAY Judit
TÓTH Sándor, VARGA Antal | Hawaii női-férfi féllenszövet − SEBESTYÉN Györgyné | Steve női-férfi felsőruhaszövet − MARKOVITSNÉ ALMÁSY Angéla, PÁSZTI Csilla, STANKOVITS Ferenc | Neckar felsőruházati gyapjúszövet − MONOSTORI Aurél, FEHÉRNÉ MARKÓ Kamilla, ALBECKER Árpád, TÖRÖK Tiborné | Ritmus 17 db-os körkötött termékcsalád − FEKETE Jánosné, KÖRÖMI Albertné, SZÉPE Mária, BODROGI Ferenc | Maroc geometrikus mintázatú szőnyegcsalád − KOZÓ Erzsébet
POÓR István, SZABÓ Verona, SZLÁVIK Józsefné | Venus kelim gyapjú padlószőnyeg − E. SZABÓ Margit | Nóra szekrénycsalád − FARKASINSZKY Zoltán, KOVÁCS Imre, BENKŐ Antal | HB 230 ETF energiatakarékos fagyasztószekrény − SAFCSÁK Gyula, KÁROLYI János, SZÉCSI Imre, KEREKES Lajos | Slim-line Hi-Fi stúdióberendezés − VERES Gábor, FARKAS István, ARADY István, DÁVID János | Helios G 080 típusú diafilmvetítő − ILLÉS Csaba, KÓNYA László | Hettel 100 biztonsági kézifékzár
TORBA Lajos, KÓKAI József, BÍRÓ Lajos, BALINA István | Mobil fajátékcsalád − SZILVÁSSY István | Fabulissimo férfikozmetikai termékcsalád − NAGY Alexandra, MATKÓ Katalin, BÁNÓ Tibor, FODOR Magdolna | Senator férfikozmetikai család − SÁNTHA András, MARKÓCZI Attila, BÁLINT Gáborné | Naposcsibe-szállító doboz − STRACZ Zoltán, PAPP Ferenc, DRÁVAI Gyuláné
1989
TCAL 135 tégelyes villamosfűtésű kemence − Dr. LISSÁK György, KISS Imre, KISS Lajos
Univerzális futópálya-rendszer KOMBI PROFIL és tartozékai − STRACK Lőrinc, VAJDA Ferenc | RÁBA 15 négykerékmeghajtású univerzális kistraktor − NÉMETH Aladár, DÉNES István, HORVÁTH Ferenc | KARUS 435-04 típusú városi tolócsuklós autóbusz − KUMOR Gyula, KÁROSI Zoltán, MOHÁCSI János, ROSÁS László | VT-32X torony számítógéptároló egység − KÉKESDY Gábor, FENYVES Erzsébet | Ni-C 4 típusú automatikus szintező − MEZEY László, TARCSAFALVI András
Zöldség-gyümölcs láda hűtőházi csomagolás − UGYAN László, BÁRKÁNYI Imre, TÍMÁR Péter
1990
FF 7772 típusú elektromos fűnyíró készülék fűgyűjtős kivitelben − NAGY Tibor, KARDOS József | FRA ANGELICO síkkötött női felsőruházati kollekció − DZSURBÁN Ágnes, SZATMÁRI Sándor, SZÁNTÓ Andrea | ÁGI támlás, kárpitozott szék − VÁSÁRHELYI János | NIKI pamuthatású dekorációs anyag − KOSZTUDI Niki
1991
MEDI-YAG 100 orvosi lézer − FÜRJES József
LELKES Péter, MAROSSY Ferenc, PISZKER Iván | ER 35-ER 65 elektrokardiográf − GÁL Károly, JÓJÁRT István, SIMON Károly | SB 136 fénycsöves lámpatest − DANCZ Tibor, BAJCSI Géza | TARANTELLA 380235 ruhaanyag együttes − WIMMER Éva, BÁNFI Mariann | Helia-D Szent Jupát sport kozmetikai termékcsalád − KÖVESDI János, TRÉFÁS Miklós, HEGEDŰS Gyuláné, KALMÁR-NAGY János | UFO vízidodzsem − JAROSCH Imre, PEREDY Zoltán | R-LUX reflektor fényterelő termékcsalád −
KELEMEN József | CLEARTOWN hulladékgyűjtő család − TERBE János | FEHÉR LILIOM mennyasszonyi ruha együttes − SZABÓNÉ FAZEKAS Zsuzsa, A. NAGY Sándorné, KOCSIS Sándorné
1992
PULI-CABY jármű − PIKALI Sándor, TURÁNI Antal, CSENGERI Géza | IKARUS 315 MIDI karosszéria − TORMA Lajos, TÓTH Aladár, FÜZESI Lajos, HAJDÚ NAGY Péter | HÓDGÉP BNF-3 bútorszállító − HÓDGÉP Járműgyártó Kft. | NORDLAND lakberendezési garnitúra − GYIMÓTHY György
TÓTH Ildikó | Kéziszövött padlószőnyegek − E. SZABÓ Margit | BLACK STORY női cipő termékcsalád − SZELESI Zsuzsanna | SECOTEX alapanyagra tervezett lakástextil garnitúra − SÁFRÁNY Csilla | DELTA étkezőgarnitúra és változata − HORVÁTH Gyula, MAYER Norbert, VÁSÁRHELYI János | ÉVA rakásolható szék és változatai − HORVÁTH Gyula | Bőrdíszmű termékek − Minőségi Bőrdíszműves Szövetkezet
1993
SZIROM és KORALL Váza-tál kollekció egyedi igényekre −
TAMÁS Ákos | IK 411.02 alacsonypadlós városi autóbusz − BATIZ Zoltán, BRICKNER Géza, Dr. MATOLCZI Mátyás, Dr. VOITH András | IKARUS 397 SHD másfélemeletes távolsági luxusautóbusz − FÜZESI Lajos, KOZÁK Péter, MILACSKI Zoltán, TORMA Lajos | K.Cs.V.6. Közúti csuklós villamos − GÁTHY Barnabás, KALMUS Péter, MEZEI Pál, SZÉCSEY István, SZENTPÉTERI Tibor | Tengerparti kollekció 94. Többrészes, egymással variálható termékcsalád − PÁNCZÉL Péterné, HORVÁTH László
Erica PHILIPP, PATRIK Lászlóné | Gyümölcsrekesz kartonpapírból − MARSCHALEK Gáborné, STARCZ Zoltán
1994
IKARUS E-94 típusú elővárosi városközi alacsonypadlós autóbusz − TORMA Lajos, TAR János, KOZÁK Péter, KOSZTA Lajos| Pal Vasary Collection 94/95 − BÁN Csaba | Portya, Túra, Hódeszka és honvédségi gyakorlócipők − TAPOLCAI László, VÁGI Sándor | Bioágy − DEMETER Tamás, BARTAL György | Konyhabútor − BÁNYAI József, BÁNYAI Zita, ifj. BÁNYAI József
BÁNYAI Péter | D-CONT-V vércukormérő készülék, URILUX vizeletvizsgáló készülék − SÜMEGI László | Négyrészű városközi villamos motorvonat − BAYER József, KERTÉSZ István, SZENTPÉTERI Tibor | PLODO játékrepülőtér − SVINDT Ferenc | Babaápolási termékcsoport csomagolása − VENÉCZI Tamás, VÁRADI Zsuzsanna, VÁRKONYI György Gusztávné | CERVILIS elemes bútorrendszer − ŐRYNÉ SAL Mária, SOMOGYI Tibor
1995
VOGEL-NOOT ekecsalád, VN-Euromat váltvaforgató
ekék és VN-Farmer ágyekék − JAMBOR Helmut, JAMBOR Robert, KONCOS Nándor, KASSAI Tibor | IKARUS E99 DD típusú emeletes luxus autóbusz − TORMA Lajos, KOZÁK Péter, SASHEGYI Sándor, VÁGÓ László | KAKTUSZ női alkalmi kötött ruha − SZÜCSY Krisztina | Farmerhangulatú kollekció tavaszi-nyári időszakra, fiatalok részére − FICZE Éva | TREND 95 papírtapéta − KELENFÖLDY László, LŐRINCZ László, GYÖNGYÖS Antal, MOLNÁR Zoltán, PÁLFINÉ THIER Ildikó
HERKULES kötélalagút − MALYNÉ BITTNER Márta, MALY Róbert | MEDI-YAG 100/E sebészeti CWNd: YAG lézerberendezés − LELKES Péter, MAROSSY Ferenc, PISZKER Iván, GERMÁN Miklós
1996
Wild World, House of Quality és Future Sport kollekció − HAUER Istvánné, HAUER István | E-92 típ. Többfunkciós városi, elővárosi autóbusz − TORMA Lajos, KOZÁK Péter, VÁGÓ László, VARGA Antal | D10 UTSLL-190 E2 városi autóbuszmotor − DR. CSER Gyula, FINTA Csaba
SOÓS KárolyPINTÉR István | FN típusú szabadkifolyású elektromos forróvíztároló − ZALAVÁRI József, FODOR Lóránt, LAKATOS Péter, IRON TÓTH Miklós | 300 ml-es MISTAL ásványvizes üvegpalack − GRIBOVSZKI Béla, GÁL László, SZABÓ Lászlóné | Tűzzománc ékszergomb − CSÍKSZENTMIHÁLYI Réka | Black-line fantázianevű női szandál termékcsalád − SZELESI Zsuzsa | DEMKO Bio-gyermekjátékok (natúr és színes gyártmánycsalád) − DEMETER Tamás, GYIMÓTHY György
KERTÉSZ István | SILANUS gyógynövényes sorozat, aromaterápiás sorozat és Alma kozmetikai sorozat csomagolásának grafikai tervezése − SALLAI Gabriella, SZABÓ László, ORGOVÁNYI Katalin, ORGOVÁNYI Gábor | VARILUX szerelvénycsalád − DR. HAJAS József, SÁRKÖZI Sándor, DR. TRUMMER Gábor
1997
E94-G típusú többfunkciós városi, elővárosi csuklós autósbusz – TORMA Lajos, KOZÁK Péter, FÜZESI Lajos, VARGA Antal | Állítható fűrészállvány és munkaasztal −
FORINTOS Kálmán | D-CONT Cabrio egyéni vércukorszintmérő − SÜMEGI László | 600-as és 800-as autóbusz alvázcsalád − LEHOTZKY Gyula | Természetes alapú padlószőnyeg − E. SZABÓ Margit | Eredet Ruhák − KATONA SZABÓ Erzsébet | Yuppie –Otthon Munkahely − KARAJZ Zsolt | H – szériás Bútorszövet család − DARÓCZI Péter | Könyvtári Bútrcsalád − BATTA Imre | Smoky Közületi Bútorcsalád − VÁSÁRHELYI Péter, GYIMESI Péter, PORCSIN Géza
1998
NUCLINE X-Ring
típusú négyszögletes digitális egydetektoros gamma kamera − DELI Sándor, KOZMANOVICS Endre, NAGY László, BAGAMÉRY István | Zöldség-gyümölcs kosárka − STARC Zoltán, MARSCHALEK Gáborné | Terrazzo padlóburkolat − HABER Szilvia, CSENGERY Tamás | Energiatakarékos elektrolux kompakt fénycsőcsalád − BUSAI Gyula, WÜRSCHING István, FÜLÖP József, NAGY Barnabás, VÁMOS Zoltán | Heart-Screen szimultán12 csatornás EKG berendezés − CSIKAI Attila, GÁL Péter
TANÍTÓ Balázs | PULI - kreatív mágneses kirakójáték − HÍDÉGI Valéria | E 13 és E 91típusú autóbuszpár − TORMA Lajos, KOZÁK Péter, HAJDÚ NAGY Péter, DR. SUSÁNSZKI Zoltán | Gépi varrással mintázott kollekció − VERECZKEI Szilvia | Len függönycsalád − PAULI Anna | Frottír alapanyag és konfekcionálás − HAUER Istvánné, HAUER István | Nagyteres irodabútorok, térelválasztó rendszerek − ÁRPÁSI József, KAPOSI László | MINISTIL 2000 patronos ioncserélő rendszer víz sótalanítására
− FORINTOS Kálmán, NAGY Tibor, FISCHER Tamás
1999
Prodax Arcus beltéri elektromos szerelvénycsalád − MURLASITS Attila, HORVÁTH Zoltán, BARKOVICS Béla, SOLTI Péter, KIRÁLY Csaba | Casa szövött lakástextíl kollekció − SZÉLES Edina | Kalapkollekció 1999 − KÁRPÁTI-RÁCZ Judit | Etűd feketében (ágyneműgarnitúra köntössel, törülközővel) − HORVÁTH Mihályné, BORS Anikó, SOMLAI Péter, TAKÁCS Györgyné | Kockavariációk függönycsalád − PÁJER Emília | ICN 2000
konferenciahálózata − LELKES Péter, PARAJ István, SZEITL Tibor, FENYVESI Gábor, DR. BALOGH Géza, BÁLINT Zoltán | Goger Optika szemüvegkereskedés csomagolási arculatterve − BÚZÁS Andrea | PIRX.01 kisszekrényrendszer − KARAJZ Zsolt | Füles párna és Teknős (uszodai játéksegédeszköz vak gyermekek részére) − ÁGOSTON István | Q-Control automatikus ügyfélirányító rendszer − IVÁNYI László, TÖRŐ Attila | Labureader orvosi műszer − SÜMEGI László | BLF-2001 Medline
intenzív inkubátor − DELI Sándor, MÁRTON András, SÁTORI Gyula, RUZICS László | Synopsis mechanikus üvegmérleg − FARKAS János, URBÁN László, SZALAI Lászlóné, KOÓS Pál, ABN-Design Kft. | Exkluzív fajátékok − DANCSÓ István | Unisex öltözék- kiegészítő fiataloknak − LIGETI Dorottya
2000
InnoCare-T hordozható, színes, betegőrző monitor − SZESZTAY Endre, TANÍTÓ Balázs, LAJKÓ Bertalan, KRIMA Attila, GÁL Péter | Hímzett fényáteresztő függönycsalád −
CSÍKSZENTMIHÁLYI Réka | GlucoCare egyéni vércukorszintmérő − SÜMEGI László | Zöld szellő lakástextil-kollekció − PÁJER Emília | Heart Screen 80G, háromcsatornás EKG-készülék − CSIKAI Attila, TANÍTÓ Balázs, LAJKÓ Bertalan, VARGA József, GÁL Péter | Klasszikus női öltözékkiegészítő kollekció − BÁNSÁGI Petra | Sinus könyvespolc rendszer − LAKOS Dániel | Len női hálóruha-kollekció − TAKÁCS Györgyné, BORS Anikó, SOMLAI Péter, RÓNASZÉKINÉ ANTAL Erzsébet
Yasec kerékpár − ZÜGN Károly | Nubia nappalibútor-család − GYIMÓTHY György, KERTÉSZ István | RC 3000 abszorpciós rendszerű hűtőbox − OZSVÁRI Dénes, SZILÁGYI Károly, LAJKÓ Sándor, VIDA András, KÖBLÖS Péter, KASZAB László, PÓCZ István | Formaruhák sportolóknak − MOLNÁR Mária Virág | Deco Handtufting szőnyegkollekció − GULYÁS Judit | Pic-pack termékcsalád − TERBE János, MEZEI János
2001
Racka szőnyeg − ARDAI Ildikó | Offisys irodabútor rendszer −
GYIMÓTHY György, KERTÉSZ István | Hacona S-típusú impulzus fóliahegesztő gépcsalád − NAGY Attila | Többfunkciós autóbuszcsalád termékarculatának kialakítása − TORMA Lajos, KOZÁK Péter | Minimál függönykollekció − SZIGETI Szilvia | Kabóca/2 rakásolható közületi székcsalád − SZIKSZAI László | Magyar Íj termékcsalád − CSURGAI Ferenc | Utcabútor család az M3 autópálya pihenői számára − JERMAKOV Katalin | Idegenforgalmi kiállítások arculatterve − JÁSDI Miklós
Zöld Péter népmese játszótér − KŐ Boldizsár, BALLA Gábor
2002
Kenguru rokkantkocsi mozgáskorlátozottak részére − VARGA Zsolt | Zseniliával mintázott nyüstös lakástextil-kollekció − HARMATI Hedvig | Len-pamut keverékű ágynemű-kollekció − DEÉS Enikő | Artica fürdőszobaprogram − GYIMÓTHY György | Alicante kandallókályha − PATAKI Balázs | Lily közületi bútorcsalád − VÁSÁRHELYI János | Gesztus porcelánkészlet − TAMÁS Ákos | Ágynemű-garnitúra kollekció −
RÁTKAI Zsuzsa | Nucline Spirit DH-V kétdetektoros SPECT gamma kamera − KOZMANOVICS Endre, DELI Sándor | Kreatív térjáték − MALY Róbert | Könyvtári világítási rendszer − MOLNÁR J. Iván/MAJOR György
2003
SILENTIUM kerti pihenőbútor-család − STANDEISKY Dániel | Bőr tárolóedények − CZÁKLI Hajnalka | Moduláris kerámia ülőbútor − NÉMA Júlia | RÁCZ JUDIT OPTIKA arculata − MARCELL Tamás | ATRUIM magazin arculata − VARGA Buda
NEMZETI LÓVERSENY Kft. Arculata − BALÁS Benedek | FLEXOR-AKTÍV kerekesszék 2003 − SZILÁGYI G. Csaba | DYNAMIC orröblítő készülék − HOSSZÚ Gergely | KÍGYÓMOZGÁS mozgószövet táskák − SZENTIRMAI Zsuzsanna | Hordozható Mini tintasugaras nyomtató laptophoz − HURTON Tamás | Ability Park − BODÓCZKY Antal, BÉRCZI Zsófia, GROSS András, MAGYAR Gergely, TEREBESSY Tóbiás | TOUCHWRITER Író-rajzeszköz vakoknak − HORVÁTH Krisztina, KURUCZ Orsolya
MERCEDES ECOMOG haszongépjármű − STUNYA János | TIMERING Karóra − WITTINGER Csaba
2004
Kozmetikai munkaedény termékcsalád − KONDOR Edit | SARLOTT kárpitos garnitúra − SALY Péter | Q-NET ügyfélirányító rendszer − IVÁNYI László, TÖRÕ Attila | ÜVEG - HÁZ - üvegtárgyak csomagolási arculata − KARÁDI Zita | Kisszériás kézi tűzésű szőnyegek − GULYÁS Judit | CHAMELEON 4 - kishaszongépjármű − NÉMETH Gábor Tamás | Magyar zenei stand −
WEICHINGER Miklós, PATAKI Mátyás | KAVICS táskák − FODOR Krisztina | Női ékszerkollekció − NAGY Júlia | ICON főzőlap és páraelszívó − HOSSZÚ Gergely, COSOVAN Tamás | PARALLELL LINES étkészlet − MÁDER Barnabás | ARGENTEX gyógyászati ezüstszálas méteráru − HEGEDŰS Zsanett | Pszichológiai mérőeszköz − JÓZSA István
2005
Ultrakönnyű sportrepülőgép − CORVUS-AIRCRAFT alkotói csapata | QUADRAT SYSTEM üzletberendezési rendszer − GYIMÓTHY György
ÜVEGBETON építőelem − FEKETE Zsuzsanna | PEP! Magazin − SIMON József | ANTHROPOLIS kulturális antropológiai folyóirat − BIEDER Anikó, GELSEI Balázs | FÖLDVIRÁG növényi magvakat tartalmazó környezetbarát ajándék − KOLESZÁR Ferenc | AZTÉK CHOXOLAT! csokoládézó arculati terve − KOCSIS Hedvig | BESTIÁRIUM, AZAZ TARO tarot kártya és könyv − MISKOLCZI Noémi Martina | SLICK gázmelegítéses, hordozható, gyantázó készülék − COSOVAN Tamás, NAGY Richárd
Nyugat-Magyarországi Egyetem arculata − JUHÁSZ Márton | C4 CROSS COUNTRY nyereg és heveder − SIPOS Péter | Dcont 50 OPTIMUM vércukorszintmérő készülék − SÜMEGI László | Univerzális görkorcsolya és gördeszka-futómű − CSEPI Károly | LBS-mmv könnyűszerkezetes világítópanelek − BARÓTHY Anna, KELNER Krisztián
2006
CAMOU városi képekkel dekorált öltözetek és kiegészítők − FEHÉR Beatrix | FŰ-SZER ékszerkollekció − KAINTZ Regina
NUCLINE™ CARDIO DESK kétdetektoros izotópos szívvizsgáló − SCHWARCZKOPF Attila, Dr. BILLING Ádám, BENDZSEL Tamás, PIROS Attila | BODZA STOPP utazóruha-kollekció − CSERGŐ Noémi, KERESZTURY Kata, NAGY Júlia, ORBÁN Ivett, SOMOGYI Ágnes | WITCH Electrolux háztartási porszívó − COSOVAN Tamás | Internetteázó arculata − KARDULECZ J. Nóra | HAGYOMÁNYŐRZÉS A DIVATBAN ruhakollekció − MADARÁSZ Melinda | PANTHA REI interaktív animációs film −
ERDÉLYI Judit | AIR1 HIGH-END hangfal − BAY Zoltán, ELEK Márton, ELEK Máté | MOZGÁS A PAPÍRBAN papírékszerek − GERA Noémi | Haute Couture-kollekció római inspirációkra − MESTER Dóra
2007
LAKKAH szövetcsalád − DRESCHER Edina | ETALON ESSENCE high-end hangsugárzó család − KOÓS Pál | Óceáni evezős hajó − PÁLOS Andrea, RAKONCZAI Gábor | HOMO LUMENS MMVII dinamikus üveghomlokzat − BARÓTHY Anna, BOZSÓ Melinda, KELNER Krisztián
SZAKÁL Péter, SZAKÁL Tamás, SUGÁR Péter, ifj. BENCZÚR László, KARA László, REITH András | LÁNCHÍD 19. DESIGN HOTEL teljes vizuális arculata − KISS Zsombor Krisztián, BALÁS Benedek | ARKADIA PROJEKT táskává alakítható kabátok − MAGONY Zsuzsanna | VASS CIPŐ komplett vizuális arculata − KASZTA Móni | REPÜLÉS AZ ÚT FELETT BMW tanulmányautó − WITTINGER Csaba | FIATALOK A VÉRADÁSÉRT kampány − DARVAS Réka, NAGY Richárd, SÜMEGI Éva, SZMOLKA Zoltán,
DEÁK László | NANOSPECT/CT in vivo kisállatvizsgáló, képalkotó rendszer − NYITRAI Zoltán, BENDZSEL Tamás | TRIPON jégvitorlás − SZILASI Gábor
2008
THE ROOM magazin vizuális arculata − LONOVICS Zoltán | Fűszercsomagolás − SÜMEGI Éva | Magzatvizsgáló − NAGY Richárd | Mobilizálható szélgenerátor − NYILAS Kálmán | NAPKORONG napkollektoros kerti zuhany − LENKEI Balázs | GAUSKERÉK lábbal hajtható egykerekű sporteszköz − GŐCZEY András
FLY interaktív köztéri pad − SZABÓ Dávid | Electrolux E-WASH környezetbarát mosógép − SZABÓ Levente | TB típusú térdprotézis-beültető eszközcsalád − BAGÓ Ákos Károly, PAVELLA Zoltán | Természetbarát kétéltű jármű − SASS Tivadar Viktor | DANUVIA NOVA 5.1.i motorkerékpár formaterve − BICZÓ Levente
2009
2009-2010 őszi/téli kollekció − DÉVÉNYI Dalma Alma, KISS Tibor | AnyScan, három modalitású orvosi berendezés − BENDZSEL Tamás | ESCART, elektromos
közlekedő és szállítóeszköz − LENKEI Balázs, DŐRY Zsófia | Merész Fotó Arculata − KISS Zsombor Krisztián | Építészeti üvegelemek − GÖRÖMBEI Luca | PILOP, játékos eszközkészlet diszlexiás gyerekeknek − NAGY Krisztina | SEEYOU síremlék − MAURER-KLIMES Ákos, KUCSERA Péter, IVÁNKA Katalin, IVÁNKA András Rudolf | Bőrkesztyű csomagolás és arculat − KOVÁCS György | Corvus Racer 540 egyszemélyes műrepülő − VOLOSCSUK András | Ille-Olla kismamaruházat −
ILLÉSSY Lenke
2010
VELUX Fénycsatorna by Lovegrove − Ross LOVEGROVE, Jens V. KANN-RASMUSSEN | Drinkspector, üvegvédő biléta − OLTVAI Balázs | Yobi, cserélhető peremű kerékpáragy − JÁRI Róbert | Pocakzene, mp3 lejátszó várandós anyukáknak − KUCSERA Péter | Bővülő táskák − ESZTÁNY István | Zoowerk, porszívócsalád − KOROKNAI Máté | Középületekbe kihelyezhető tűzvédelmi mentőmaszk − NAGY Máté | Tótfalusi Sans Serif betűtípus − KATYI Ádám
Poklada, mohácsi busóálarcokat bemutató lyukkönyv − BÖHM Gergely | Akadálymentesített utasszállító hajó − POLICSÁNYI István | Eco-Highway, menetszélből energia − FÖLDÉNYI Irma
2011
COCODICE, készségfejlesztő játékcsalád − COSOVAN Attila, COSOVAN Tamás, HOFFER Gábor, HOSSZÚ Gergely, NAGY Richárd, NAGY Zsuzsanna, ORAVECZ András, SÜMEGI Éva | SPARROWBAG, tölthető homokzsák törzsedzéshez − MAURER KLIMES Ákos, SOLDOS Péter, BABÁK Eszter
FÜLES Károly, MIKLÓSI József | Relaxációs lebegő kabin − HUSZÁR András | Bajonett tégla − BÁLINT Ádám | ANTRO SOLO öko-auto − ÜVEGES Péter, HEGEDŰS Zsolt, SZENTKIRÁLYI Miklós | Electrolux Shine Project mosógép − Electrolux Industrial Design Center Europe / Fabric Care Team | Nissyoku − TORONYI Péter | Tripod - háromlábú kandalló − DOMÁN Rajmund | Goethe: Színtan – plakátsorozat − FARKAS Anna | Radnóti Miklós: Naptár - Tér-verskönyv − SOMOGYI Éva
Idő ékszer − NÉMETH Krisztina | Kísérleti székcsalád − KERÉKGYÁRTÓ András | KLOCC - Organikus formaalakítás filcből − DUCSAI Judit
2012
YEESBOX csomagátadó automata − PÜSPÖK Balázs, VETŐ Péter | U.P.G. egyedi hangszerkollekció − ÜVEGES Péter | EgérÚt navigációs szoftver vizuális arculat és mobil alkalmazás felület − ERDÉLYI Dániel, CSÍK Gyula | Magyar Nemzeti Galéria - arculat − VARGHA Balázs, NAGY Dániel | European Biotechnology Award −
KRAJCSI Sarolta | Látható és tapintható mesekönyv − HORVÁTH Csilla | Galaxy top & dress − ANDA Emília | Paprikum − TORONYI Péter | Helyi érdekű vasút a főváros számára − MOLNÁR Ádám | Re+Concept - Kreatív újrahasznosítás − MAGYAR Gergely, GROSS András, TEREBESSY Tóbiás, FARKAS Sándor, GARAI Mixi, BUCKÓ Bence
2013
DSI Inhalo − COSOVAN Attila, COSOVAN Tamás, HOSSZÚ Gergely, HOFFER Gábor, KAVALECZ Eszter, NAGY Richárd, ORAVECZ András
SÜMEGI Éva | Petra Földi 2012/13 esőkabát kollekció − FÖLDI Petra | Faces játék − BENEDEK Zsanett, LAKOS Dániel | A kiskakas gyémánt félkrajcárja − SZEPESI SZŰCS Barbara, KARASZ Dániel, RUTTKAY Zsófia | Light Me lámpacsalád − PAIS Panni, PÜSPÖK Balázs, COSOVAN Attila | DORA kerékpáros bukósisak − FILCZER Balázs | Starry Light by Anagraphic – arculat − FARKAS Anna | JAT projekt − BALÁZS Klára | Kis Hungarikumhatározók − SZABÓ Zsófia, HANULA Zsolt
UGHY Szabina, ÁLDOZÓ Krisztián | Shin étkezőgarnitúra − GYIMÓTHY György | Zigza betonpad rendszer − PAUNOCH Renáta, VARGA Péter István
2014
Primus Dinghy vitorlás kishajó − BERECZKI Dávid | Dori Tomcsanyi 2014/15 Ősz/Tél kollekció − TOMCSÁNYI Dóri | CALTROPe kísérleti bioépítészeti struktúra − BARÓTHY Anna, CSERNÁK Janka, BOZSÓ Melinda,BALÁZS Gergő, GRÓNÁS Viktor, KOVACSICS Péter,PUCSEK Viktor, VETO Péter, CSOMOR Dániel, KEREKES Kata
LAJKÓ Nóra, KRAUTH Vera,KURTA Ábel, SZABÓ Vera | Westeinde Caption betűtípus − KATYI Ádám | Szövegkép kísérletek, Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényének kísérletitipográfiai feldolgozása − ULRICH Sára | Lamantin Jazz Fesztivál arculat − NAGY Dániel | Egyedi felületképző technika műszőrme kollekció − GYULAI Natália | Gris szürkevíz rendszer − VASQUEZ Carlos Alberto | Japán-magyar képes szótár és szótanuló játék − NAGY Diána
RÓMA kandallókályha − FIREPLACE Gyártó és Kereskedelmi Kft. | HBH Kocka − ERDÉLYI Tamás
2015
London LED Lantern kültéri LED lámpatest − NIETO Ramón | Biela kül- és beltéri székcsalád − KERÉKGYÁRTÓ András | Hand-in-Scan − FLYING OBJECTS Design Stúdió Kft. | LUMINARI GLASS üvegburkolat termékcsalád − S’39 HYBRID Design Manufacture | wor.my horgászbot − NÉMETH Szabolcs | A grill művészete könyv − BARÁTH Dávid | STELLA ORIENTIS nagysebességű
magyar expresszvonat − LENKEI Balázs | PROVO-CUT divat- és textiltervezés − MERÉNYI Zita Bettina | Arcus Temporum Fesztivál arculat − TAKÁCS Benedek | Rutil lámpatest − HÉDER János | Perceptual Thinkers alternatív öltözékkollekció − SZALKAI Dániel
2016
WIA elektromos hajó modellcsalád − SZÁSZ Zoltán, Aqwia Kft., dr. VISZKEI András, KLAUSZ Csaba, HARGITAI Csaba | Ring Clock, a gyűrű, amely mutatja az időt − SZIKSZAI Gusztáv, SOMOS Sándor | Hammer,moduláris
csúzli és gumis íj − SELJÁN Márk Endre | Tiszta Építészet – textil kollekció terv − HARMATI Hedvig | Magvető Kiadó logó és komplett arculat − FARKAS Anna | Hősziklák Útja − BOGNÁR Petra, DOBOS Bence László | Berlini Fal Múzeum arculat − GRÜNCZEISZ Mátyás | Mozgó Vonal ruhakollekció − WOLF Bettina | Wahorn Forever, kiállítási katalógus − NAGY Dániel, KISHONTHY Zsolt, FÖLDI Endre | UriSed mini félautomata vizeletüledék-analizátor − SÜMEGI László, HOJER Gyula
Moveo elektromos, könnyű, kis helyigényű robogó − ÜVEGES Péter, KISS Gergely | Diatron Aquila vérvizsgáló berendezés − FEJÉR Tamás, KOVÁCS Apor, KOVÁCS Róbert, MOLNÁR L. Péter
2017
Xbody Actiwave, vezeték nélküli okos fitneszeszköz − FEJÉR Tamás, KOVÁCS Róbert, MOLNÁR L. Péter, KOVÁCS Apor, MOLNÁR Ádám | WYHOYS, 2017/2018 őszi–téli kollekció − PÁPAI Lilla | IORA moduláris rendszer − FABRICIUS-NAGY Emese | SHOKA innovatív kerékpáros kiegészítő −
BÁLINT Gábor, FEJÉR Tamás, KOVÁCS Róbert, MOLNÁR L. Péter | REFORM500 köztéri installáció − SZABÓ Levente, POLGÁRDI Ákos, VPI Betonmanufaktúra | HV_100 Projekt – betűtervezés és könyv − BALLA Dóra | Vital, alga technológiás beltéri légszűrő − VAS Ádám | Perceptual Thinkers 2018 tavasz-nyár kollekció − MERÉNYI Zita, SZALKAI Dániel, SZÁSZ Eszter | Tactilis – inkluzív design memóriajáték-készlet − ORR Péter | Aurora – általános felhasználású asztal − LÉVAY Ariel
2018
WIWE szívdiagnosztikai eszköz − IGLÓI-NAGY Péter, NAGY Ádám | Mix karszék − CSOMA Sarolta, HORVÁTH Máté | VARGA-FLEXO - OKTOFLEX / PREMIUM flexonyomógép − NÉMETH László, VARGA Dénes | Újraértelmezett tradíció − RÉVÉSZ Eszter | Onni − PÁKOZDI Rebeka | Livsdal, vizuális arculat, plakátsorozat − PALOTAI Gábor | Bogányi Grand Piano B-292 − ÜVEGES Péter, BOLEGA Attila, NÁDASI Gábor | Chicago Jazz Festival arculat − SERFLEK Máté
Layers cipőkollekció − VESZPRÉMI Gabriella | SysTents. A mobiljurtarendszer − REINER György | Q&C Nano – újgenerációs vízadagoló berendezés − SZABÓ Márton
2019
TEQBALL SMART − BORSÁNYI Gábor, GATTYÁN György, HUSZÁR Viktor Dénes, CO&CO DESIGNCOMMUNICATION, TÓTH Máté, HELLO WOOD | Frigate – KERÉKGYÁRTÓ András | Minerva kollekció − SÜTŐ Erika, GOLOVICS Ferenc | Geometrikus tapéták az NLXL számára − VALICSEK Ildikó, VALICSEK Éva
Hoito, az intelligens tápszerkészítő − ANTAL Csilla, SERES Viktor, SZABÓ Eszter, MOLNÁR Ádám | Gyógyászati termékcsalád formatervezése / Mediso Kft. – CSICSICS Gergő | Csend legbelül – A Lipcsei Könyvvásár magyar pavilonja, 2017 − SALÁT Zalán Péter, SZTRANYÁK Gergely, SZTRANYÁK Zsófia, ZILAHI Péter | Kariyon betűtípus − PRELL Norbert | Picta elektronika − MEZŐ Zsófia | NVSBLE kollekció – HUKAYA Simon | Ipari LED lámpacsalád – PYKA Zsolt, JÁRFÁS Kristóf
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Előszó

Hungarian Design Award 2019

Introduction

Prof. Dr. PALKOVICS László
miniszter | Minister
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Ministry for Innovation and Technology

AZ INNOVÁCIÓ ÜNNEPE

Az idén 40 éves jubileumát ünneplő Magyar
Formatervezési Díj mára a magyar találékonyság és innováció rangos jelképévé vált a design
terén, a magyar tehetség és kreativitás hírnevét
erősíti nemcsak itthon, hanem Európában és az
egész világon is.
A díjprogram történetében fontos szerepet
játszott, hogy a szervezését 2002-ben átvevő
Magyar Formatervezési Tanács a kor szellemének megfelelően modernizálta a pályázatot.
A Termék, Terv, Vizuális kommunikáció és
Diákmunka kategóriák bevezetésével lehetővé
vált, hogy a korábban csupán az ipari fejlesztések és a formatervezés terére szorítkozó alkotások díjazása mellett új területek designeredményeit is elismerjék.
Az elmúlt négy évtized tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar designban hagyományosan erős a járműtervezés és az orvostechnikai

CELEBRATING INNOVATION

berendezések fejlesztése, ugyanakkor egyre meghatározóbb a smart megoldások alkalmazása
és a szolgáltatásalapú termékfejlesztés.
Az évtizedek során számos díjazott termék
ikonikus magyar designalkotássá vált, köztük
az Ikarus és a Modulo buszok, a Rába traktorok, a Mercedes koncept autók, a Balaton
Bútorgyár számos kollekciója, a Videoton szórakoztatóelektronikai berendezései, a Herendi
Porcelánmanufaktúra, illetve a Hollóházi
Porcelángyár termékei, hogy csak a legismertebb márkákat említsük.
A kreatívipar és ennek a leginkább exportorientált területei, mint a design, az elmúlt időszakban nagy ütemű növekedést mutattak, és ezzel
hozzájárultak a magyar gazdaság fejlesztéséhez.
A design gazdasági integrációja elengedhetetlen
a hazai kkv-k hosszú távú fejlődési stratégiája,
versenyképessége és jövőbeli sikeressége szempontjából, ami egyben hozzájárul a digitalizá-

cióban rejlő fejlődési potenciál jobb kiaknázásához. Az iparág gazdasági jelentőségét az is
mutatja, hogy ezen a területen folyamatosan
nő a foglalkoztatottak aránya, akik leginkább
a fiatal generációból kerülnek ki. Az idei díjazottak sorában is ennek bizonyítékát láthatjuk.
A Magyar Formatervezési Díj azáltal, hogy
a magas szellemi hozzáadott értéket és ennek
stratégiai alkalmazását ismeri el, fontos
fokmérője az innovációnak. Az innováció pedig
elengedhetetlen szerepet tölt be az ország
versenyképességének növelésében.
Örömmel ajánlom figyelmükbe az idei katalógust, amely átfogó képet ad arról a potenciálról, amit a design és a kreativitás ma
Magyarországon képvisel.

The Hungarian Design Award, which is celebrating its fortieth jubilee this year, has become a
prestigious symbol of Hungarian ingenuity and
innovation in the area of design, enhancing the
good reputation of Hungarian talent and creativity not only domestically but also in Europe
and across the world.
It was a milestone in the award’s history when
its coordination was taken over in 2002 by the
Hungarian Design Council, which modernised
the programme to accord it with the spirit
of the time. The introduction of the Product,
Concept, Visual Communication and Student
categories made it possible for new areas and
design achievement to be recognised besides
projects formerly submitted only in the areas
of industrial development and design.
The experience of four decades shows that
vehicle design and the development of medical

equipment have traditionally been at the forefront of Hungarian design, while the application
of smart solutions and service-based product
development have also gained importance.
Over the decades many of the award-winning
projects became iconic Hungarian designs, including Ikarus and Modulo buses, Rába tractors,
the Mercedes concept cars, several collections
of the Balaton Furniture Factory, Videoton’s
consumer electronics equipment as well as the
products of the Herend Porcelain Manufactory
and the Hollóháza Porcelain Factory, to name
only the best known brands.
The creative industry and its most export-oriented areas, such as design, have shown a dynamic growth in recent times, thus contributing
to the Hungarian economy. The economic integration of design is essential for the long-term
development strategy, competitiveness and
success of Hungarian SMEs and will facilitate

the better exploitation of the development
potential inherent in digitisation. The economic weight of design is also indicated by the
increase in the number of employees, mostly
coming from the young generation; this is also
exemplified by this year’s awardees.
Beyond recognising high added value and its
strategic application, the Hungarian Design
Award is an important measure of innovation,
which plays an integral part in enhancing the
country’s competitiveness.
I am happy to recommend this year’s catalogue to you, which provides a comprehensive picture of the potential that design and
creativity represent in Hungary.
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Bevezető

Hungarian Design Award 2019

Preface

POMÁZI Gyula
elnök I President
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Hungarian Intellectual Property Office
Magyar Formatervezési Tanács
Hungarian Design Council

A DESIGN KOLLABORATÍV INNOVÁCIÓ

A jövő prognosztizálásával foglalkozó szakemberek szerint a 21. század az együttműködés
évszázada lesz. Míg a 20. században az egyén
kiteljesedésén, jóllétén és az individuális
fogyasztáson volt a hangsúly, addig a 21. században, számos kutató szerint, a kooperációra,
a javak minél szélesebb körű megosztására és
együttműködve történő fogyasztására (collaborative consumption) törekszünk majd; azaz
az én-központúságot felváltva a mi kerül a fókuszba. A tudásalapú gazdaság nem valósulhat
meg a tudomány, a művészet és a technológia
konvergenciája, valamint az együttműködésre való törekvés nélkül. A megoldásra váró
komplex problémák nem pusztán ökológiai vagy
társadalmi kérdések, így a válaszok sem érkezhetnek egyetlen diszciplínából. A 21. századra
talán a design vált, válhat egy olyan modellértékű innovációs területté, ahol megvalósul az

DESIGN AS COLLABORATIVE INNOVATION

egyes tudományterületek és művészeti ágak
szinergiája, vagyis ahol a szektorikus megközelítést felváltja a horizontális, interdiszciplináris
gondolkodás és a teammunka.
A designer tehát nem magányos alkotó, sokkal
inkább csapatjátékos egy olyan fejlesztői közösségben, ahol a legkülönbözőbb alkotói és tudományterületek képviseltetik magukat. Tehát az
egyedül-t felváltja az együtt, az alkotó-t az alkotói team. A K+F+I tevékenység elképzelhetetlen
a különböző iparági szereplők együttműködése
nélkül, ideális esetben a széles körű partnerségek
komplex innovációs ökoszisztémákat teremtenek. A tudásmegosztás és a tartalmak szabad
elérhetősége mint speciális, gyakran online
kooperációs formák eddig soha nem tapasztalt mértékben robbantották be az innovációs
potenciált, a tudásvagyon folyamatosan bővül,

az innováción alapuló gazdasági verseny egyre
kiélezettebbé válik. A design már rég nem pusztán termékek tervezését jelenti, hiszen a termék
már ritkán áll önmagában egy innovációs folyamat végén. Kiemelten fontossá vált a fogyasztók számára a fejlesztés mikéntje (ökológiai
megfontolások, lokális értékek megőrzése, helyi
gazdasági szereplők erősítése) és a termékhez
kapcsolódó szolgáltatások is. Már nemcsak
az a kérdés, hogy mit fogyasztunk, hanem
az is, hogy hogyan tesszük mindezt és mi lesz
ennek a hosszú távú következménye. A Magyar
Formatervezési Díjat elnyert alkotásokban
a problémák komplex megközelítése, valamint
a tanulási és kooperációs képességek magas
szintje egyaránt tükröződnek. Egyértelmű,
hogy ezen képességek és attitűdök nélkül
a hazai gazdaság hosszú távú sikeressége ma
már elképzelhetetlen.

Professionals dealing with making a prognosis
of the future say that the 21st century will be
the century of collaboration. While in the 20th
century the focus was on the fulfilment, welfare
and consumption of individuals, many researchers assert that in the 21st century there will
be a shift to cooperation, the wider distribution
of goods and their collaborative consumption).
In other words, the focus will shift from I to we.
The knowledge-based economy is impossible
without a convergence between science, art
and technology and without a striving towards
cooperation. Complex problems awaiting to
be solved are not merely ecological and social
issues so they require answers from multiple
disciplines. By the 21st century design might
have become or will become a model area of
innovation where the synergy of individual
areas of science and branches of art can be

realised, i.e. an area where the sectoral approach can be replaced by a horizontal, interdisciplinary approach and team work.
Designers are thus not lone individuals but
much rather team players in a development
community with representatives from the most
diverse creative and scientific areas, i.e. alone
is replaced by together and a creative individual by a creative team. R+D+I activity is inconceivable without the cooperation of the different industrial players, and in ideal cases
wide-ranging partnerships create complex innovation ecosystems. Knowledge sharing and
free access to contents functioning as special
and often online forms of cooperation have
boosted the innovation potential to an unforeseeable degree; knowledge property is continuously increasing and the innovation-based

economic competition is more and more fierce.
Design stopped being seen merely as designing
products a long time ago since products are
only rarely the single outcome of the innovation process. The quality of development
(ecological considerations, strengthening local
players of the economy) have become an important priority for consumers along with the
services that accompany the products. Today
the question is not simply what we consume
but also how we do it and what long-term
consequences it will generate. The winning
projects of the Hungarian Design Award
are distinguished by a complex approach to
problems as well as a high level of learning and
cooperation skills. It has become indisputable by now that these skills and attitudes
are integral to the long-tern success of the
Hungarian economy.
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A Magyar Formatervezési Díj 40 éves. Hogyan maradhat meg a hazai
kreatívipar legmagasabb szintű állami kitüntetésének rangja, presztízse,
miközben az a gazdasági, társadalmi és ökológiai kontextus, amelyben
működik és amelyben értelmet nyer, folyamatosan változik? Vajon mi az
abszolút értékké válás titka? Valószínűleg nem az állandóság keresése,
sokkal inkább az együttváltozás és a mozgásban maradás képessége.
A Magyar Formatervezési Díj (MFD) pályázatát első alkalommal 1979-ben
írták ki, Ipari Formatervezési Nívódíj címen. Ekkor javarészt a hazai szocialista nagyvállalatok kimondottan sorozatgyártásra készült termékei
nyerték el az elismerést, és a nagyközönség a Budapesti Nemzetközi
Vásáron (BNV) ismerkedhetett meg a díjazottakkal. Ezekben az évtizedekben a jó formaterv fogalma egyet jelentett a gyárthatósággal,
a funkcionalizmussal és az ergonomikus kialakítással. Dieter Rams
1980-ban megalkotott, úgynevezett good design alapelveinél ma sem
tudunk jobbat, ma is érvényesek, és számos szakember számára sorvezetőként szolgálnak. De ezek mellé az elvek mellé a globális, a demográfiai
és az ökológiai kihívások következtében újabb szempontok járultak.
Az internet mindent megváltoztatott; a világ globalizálódott, a kultúra
digitálissá vált. Az információs és tudásalapú társadalom tagjaiként soha
nem látott tudományos és technológiai forradalomnak vagyunk szemtanúi. A design szó jelentéstartalma komoly változáson ment keresztül,
kitágult, komplexebbé és interdiszciplinárissá vált; a designerek jelenleg
a legkülönfélébb tudományterületek és művészeti ágak közti szinergiateremtéssel adják meg válaszaikat a világ aktuális problémáira. A Magyar
Formatervezési Díj ma ismert pályázati rendszere (termék, vizuális
kommunikáció, terv és diák kategóriákkal) 2003-ban jött létre. A díjpályázat átalakítása hathatós válasz volt a design alapvető átalakulására,
amely a sorozatgyártott termékektől elmozdulva egyre kísérletezőbbé,
sok esetben konceptuálissá és művészivé vált, miközben az élet minden
területét meghódítva a 21. század alapvető problémamegoldó módszerévé fejlődött. Mivel állami elismerésről van szó, a nemzetgazdasági haszon
egy olyan állandó fokmérő a díj történetében, amely az elmúlt negyven
év alatt biztosan nem változott. A nemzetgazdasági haszonnak pedig
elválaszthatatlan aspektusa a társadalmi jóllét és az ökológiai fenntarthatóság. 2004-ben létrejött a Design Hét fesztivál is, mai nevén Design
Hét Budapest. A Magyar Formatervezési Díj átadására és a nyertes pályamunkák kiállítására a fesztivál nyitóeseményeként kerül sor. Ezzel a hazai
kreatívipari szcéna legrangosabb elismerése egy olyan, 70 ezer embert
vonzó designünnepbe ágyazódott, amely immár tizenöt éve segíti a díjazott értékek demokratizálódását és azt, hogy a design szerepe
a mindennapok életminőségére ható közüggyé válhasson.

The Hungarian Design Award is forty years old. How can the rank and
prestige of Hungary’s highest-level state recognition in the creative
industry be retained, while the economic, social and ecological context
in which it is embedded and which gives it meaning is in constant flux?
What can be the secret of something becoming absolute value?
Most likely it is not seeking permanence but much rather the ability
to change along with new situations and staying on the move. The
Hungarian Design Award was launched in 1979, when it was called the
Industrial Design Niveau Prize. Recognition in those days were primarily
won by the products manufactured by large Hungarian socialist companies and specifically designed for serial production, and the public
was able to view the winners at the International Trade Fair in Budapest
(BNV). In the first few decades the concept of good was synonymous
with manufacturability, functionality and ergonomy. No better term
has been invented since Dieter Rams’ principles of good design (1980):
his idea holds up even today and serves as guidance for many experts.
However, the principles of good design has been complemented with
new considerations developed as a result of the global, demographic
and ecological challenges. The Internet introduced an all-encompassing
change; the world has become globalised and culture digitised.
As members of an information and knowledge society we can witness
an unprecedented scientific and technological revolution. The meaning
of the word ’design’ itself has undergone significant change: it has
become more extensive, complex and interdisciplinary. Designers
provide answers to the most pressing problems of the world through
creating a synergy between the most varied areas of science and art.
The present structure of the Hungarian Design Award (Product, Visual
Communication, Concept and Student categories) was developed
in 2003. The reformed award competition gave an adept answer to
the fundamental change that took place in design, i.e. a move away
from serial production to increasing experimentation (in many cases
resulting in conceptual and artistic qualities), while growing into the essential problem-solving method of the 21st century in all areas of life. Since
the Hungarian Design Award is granted by the state, it is a recognition
that has been a solid and reliable benchmark for the contribution
of design to the national economy for the last forty years. Social welfare and ecological sustainability are integral to the benefits design
creates in the national economy. In 2004 we launched the Design Week
(today called Budapest Design Week), and the gala ceremony of the
Hungarian Design Awards and the exhibition of the winning projects
is the opening event of this festival. In this way the most prestigious
award of the Hungarian creative industry scene is embedded in a design
festival with 70,000 participants that has been facilitating the democratisation of the values recognised through the award and raising the
profile of design to become a public cause affecting the quality
of everyday life for fifteen years.
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1982

Az 1005/1975. (III. 7.) minisztertanácsi határozattal döntés születik a tárcaközi szervként létrehozandó Ipari Formatervezési
Tanács és Ipari Formatervezési Tájékoztató
Központ (Design Center) megalapításáról,
valamint arról, hogy 1977. december 31-éig
az ágazati miniszterek alapítsanak formatervezési nívódíjat.
The foundation of the Industrial Design
Council and the Design Center as an interdepartmental organisation was stipulated
by ministerial decree 1005/1975. (III. 7.),
and about the establishment of a design
niveau prize by the departmental ministers by 31 December 1977.

Az Ipari Formatervezési Tanács Irodája,
a pályázat szervezője elkészítteti a
nívódíjas termékeken alkalmazható,
megkülönböztető formaminőségi jel
grafikáját. 1982-től nyolc éven át minden
a pályázaton nyertes alkotó a nívódíjjal
járó plakettet kap.
The Office of the Industrial Design Council,
which organised the competition, gave
a commission for the quality design emblem to be placed on the designs awarded
the niveau prize. For eight years starting in
1982 winning designers received a plaque
along with the niveau prize.

1979
A pályázati felhívást első ízben ez év őszén
adják ki. Az első meghirdetésre 112 pályázó
jelentkezik, legnagyobb számban a kön�nyűipari ágazatból (51) és az építőiparból
(39), kevesebben a kohó- és gépiparból
(19), valamint a Nehézipari Minisztérium
(NIM) felügyeleti területéről (3).
The first call for projects was announced in
autumn this year. One hundred and twelve
projects were submitted, most of them
coming from the light industry sector (51)
and the building industry (39), while fewer
arrived from the metallurgy and machine
industry (19) and the area supervised by
the Ministry of Heavy Industry (3).

Luxus kivitelű “Jugoszláv” villamos motorvonat
„Yugoslav“ Supercomfort electric train

Mokkás készlet
Mocha set

1980
Először adják át a nívódíjakat, az ünnepi
díjátadásra és kiállításra a Design Center
frissen elkészült bemutatótermében kerül
sor Budapesten, a Gerlóczy utca 4. szám
alatt, április 4-én.
The first niveau prizes were awarded.
The ceremony and exhibition was held on
4 April in the newly constructed exhibition
hall of the Design Center in Budapest
(4 Gerlóczy Street).

1983

1981

Polidom előregyártott műanyag épület
Polidom prefabricated plastic building
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Modul ipari lakókocsi család
Module industrial caravan product line

A Design Center a Budapesti Nemzetközi
Vásáron (BNV) rendez kiállítást a díjnyertes alkotások teljes anyagából, melyet először kísér képes katalógus. Az eseményről
első ízben jelennek meg képekkel illusztrált beszámolók jelentős külföldi szakmai
folyóiratokban (Például az brit Design,
a japán Design News, a német Form
und Zweck és a szovjet Technicseszkaja
Esztetika szakfolyóiratokban).
The Design Center organised an exhibition displaying the winning designs at
the Budapest International Trade Fair; an
illustrated catalogue was made for the
exhibition for the first time, and it was the
first time that illustrated articles of the
event were printed in foreign design periodicals (e.g. the British Design, the Japanese
Design News, the German Form und Zweck
and the Soviet Technicheskaja Estetika).

Évszakok alapanyagai és mintázatai
Seasons textile and pattern collection

1984

Margaréta asztali ventillátor
Margaréta table top fan

TS 2601 hordozható színes televízió
TS 2601 type portable colour TV-set
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1986

1987

IKARUS-GANZ 280 T típusú csuklós trolibusz
IKARUS-GANZ 280 T type articulated trolleybus

Energomat- Komfort- Thermál
560 automata mosógép
Energomat- Komfort- Thermál
560 automatic washing machine

Megújul a pályázati rendszer: évente
váltakozva beruházási javakkal, illetve
fogyasztási cikkekkel lehet a nívódíjra
nevezni. A pályamunkák műszaki-gazdasági értékelésébe bekapcsolódnak az
MTESZ (Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége) szakértői, és
egy-egy meghívott külföldi formatervező szakértő is segíti a zsűri munkáját
Csehszlovákiából, Ausztriából, Keletés Nyugat-Németországból.
The competition programme underwent
reform: from this time onwards applications for the niveau prize would be accepted in the areas of capital goods and consumer products in alternating years. The
experts of the Alliance of Technological
and Natural Science Associations and
invited design professionals (from
Czechoslovakia, Austria, East Germany
and West Germany) participated in the
technological and economic jurying of
the competitive designs.

Priscilla női alkalmi cipő
Priscilla women’s shoes

1988

1989
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1990
Ismét változik a pályázati rendszer;
beruházási javakkal a tavaszi, fogyasztási
cikkekkel az őszi BNV alkalmával versenyezhetnek a gyártók a nívódíjért. Utoljára
rendezik meg a nívódíjas termékek kiállítását a Design Centerben.
The application structure was changed again: manufacturers of capital goods and
consumer products were able to participate
in the competition for the niveau prize at
the spring and autumn Budapest International Trade Fair, respectively. The exhibition
of the winners of the niveau prize was held
in the Design Center for the last time.

Hungarian Design Award 2019

1991
Az 1061/1991. (XII. 14.) Korm. határozat
az ipari és kereskedelmi miniszterhez
rendeli az Ipari Formatervezési Nívódíjat,
valamint miniszterelnöki különdíjat alapít,
melyet évente a nívódíjas munkák közül
kiválasztott egy pályamű nyerhet el.
Government decree 1061/1991. (XII. 14.)
stipulated that the Industrial Design
Niveau Prize be supervised by the minister
of industry and trade, and a ministerial
special prize be established and awarded
annually to one of the winners of the
niveau prize.

Fabulissimo férfikozmetikai termékcsalád
Fabulissimo cosmetics for men

Rába 15 négykerékmeghajtású univerzális kistraktor
Rába 15 four-wheel-drive tractor

1997
Az Ipari Formatervezési és Ergonómiai
Tanács Irodájának köszönhetően megújul,
korszerű és egységes vizuális arculatot kap
a pályázat. A hozzá kapcsolódó aktuális
kiállítás „Nívódíjas Ipari Forma 1997” címmel nyílik meg, helyszíne az őszi Budapesti
Nemzetközi Vásár.
Thanks to the efforts of the Office of the
Industrial Design and Ergonomy Council, the
design competition was given a new, modernised and unified visual identity. The related exhibition titled “Niveau-prize-winning
Industrial Design 1997”, was held at the
autumn Budapest International Trade Fair.

1999
A húszéves múltra visszatekintő pályázat az évfordulóra új grafikai arculatot
kap. A meghirdető most a Gazdasági
Minisztérium és az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság (OMFB). Különdíjat
ajánl fel a Magyar Szabadalmi Hivatal,
a Magyar Minőség Társaság, az Ipari
Formatervezési és Ergonómiai Tanács és a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma.
The twenty-year-old design competition
was given a new visual identity for the
anniversary. The competition was announced by the Ministry for the Economy and
the National Technological Development
Committee. Special prizes were awarded by the Hungarian Patent Office, the
Hungarian society for Quality, the Council
of Industrial Design and Ergonomics and
the Ministry of National Cultural Heritage.

ICN 2000 konferenciahálózat
ICN 2000 conference network

Helios G 080 típusú diafilmvetítő
Helios G 080 type slide projector
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Prodax Arcus beltéri elektromos szerelvénycsalád
Prodax Arcus interior electric fittings series
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2000

GlucoCare egyéni vércukorszintmérő
GlucoCare individual blood-sugar measurer

2001

2003

Kabóca /2 rakásolható közületi székcsalád
Grasshopper/2 stackable communal chair line

Magyar Formatervezési Díj embléma –
Rozmann Ágnes
Hungarian Design Award emblem –
Ágnes Rozmann

2002
A 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
alapján április 1-jével megalakul a Magyar
Formatervezési Tanács (MFT), melynek
Irodája a Magyar Szabadalmi Hivatal
szervezeti egysége. Feladata gondoskodni
a pályázat lebonyolításáról, megszervezni
a kiállítást és a díjátadó ünnepséget.
A frissen létrejött MFT a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériummal és az
Oktatási Minisztériummal közösen hirdeti
meg a díjpályázatot, melynek napirendre
tűzi reformját. A kapcsolódó kiállításnak ez évtől éveken át az Iparművészeti
Múzeum ad otthont.
As stipulated by Government decree
266/2001. (XII. 21.), the Hungarian Design
Council was founded on 1 April and its
office was an organisational unit of the
Hungarian Patent Office. The Hungarian
Design Council was entrusted with the
coordination of the design competition as
well as the organisation of the exhibition
and the gala ceremony. The newly established council jointly announced the competition with the Ministry for Economy and
Transport and the Ministry of Education,
and set itself the objective of reforming
the competition programme. From this
year onwards the exhibition of the winning
designs would be hosted by the Museum of
Applied Arts.

Gesztus porcelánkészlet
Gesture china set

2003
A Magyar Formatervezési Tanács tartalmilag és formailag is újraalkotja a díjpályázat
rendszerét. A formatervezés változó fogalmához illeszkedve új kategóriákat határoz
meg: termék, terv, vizuális kommunikáció és
diákmunka. Az elismerés elnevezése ekkortól
Magyar Formatervezési Díj. A reformokkal
összhangban – meghívásos pályázat eredményeként – megújul a pályázat emblémája és
arculata is. A díjpályázatot a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium az MFT közreműködésével hirdeti meg.
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Nucline Spirit DH-V kétdetektoros
SPECT gamma kamera
Nucline Spirit DH-V gamma
ray camera with two detectors
The Hungarian Design Council modernised
the competition system both in its form and
content. Embracing the expanding definition
of design, it established four categories:
product, concept, visual communication and
student. The name of the recognition was
changed to Hungarian Design Award. The
emblem and the visual identity of the competition were changed in accordance with
the reform as the result of a restricted
tender. The award competition was announced by the Ministry for Economy and
Transport in conjunction with the Hungarian
Design Council.

Magyar Formatervezési Díj díjtárgy - Sipos Balázs
Hungarian Design Award trophy - Balázs Sipos
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2004
A díj huszonöt éves. A jubileum alkalmából először adnak ki életműdíjat, melyet
Dániel József formatervező vehet át.
A frissen megalakult Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal különdíjat ajánl
fel a pályázatra, melynek archív anyaga
felkerül az MFT honlapjára. A pályázaton
nyertes alkotások bemutatására a Magyar
Formatervezési Tanács és a Design
Terminál Kht. szervezésében, „A Magyar
Formatervezési Díj 25 éve” címmel – az
elmúlt negyedszázad tárgyaival és
dokumentumaival kiegészített – átfogó
designtörténeti kiállításon kerül sor, mégpedig az ez évben először megrendezett
őszi Design7 (ma Design Hét Budapest)
rendezvénysorozat keretében.
The award reached its 25th year. A life
achievement award was presented for
the first time in the jubilee year; it was
won by designer József Dániel. The newly
established National Office for Research
and Technology awarded a special prize,
and its archive material was posted on
the Hungarian Design Council’s webpage.
The winning projects were displayed at
the exhibition titled “Twenty-five Years
of Hungarian Design”, organised by the
Hungarian Design Council and the Design
Terminal Non-profit Organisation and
were brought to the public along with the
objects and documents of the past 25
years at a design history exhibition at the
Design7 (today: Budapest Design Week)
festival, which debuted this year.

Chameleon 4 kishaszongépjármű
Chameleon 4 small utility vehicle
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2005
A Magyar Formatervezési Díjról szóló,
17/2005. (III. 26.) GKM rendelet értelmében
a díj a kiemelkedő színvonalú formatervezői
teljesítmény magas szintű állami elismerése, melyet a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium adományoz, változatlan
kategóriákban, egyéni felajánlás nyomán
létrehozott különdíjak kiosztása mellett.
Decree 17/2005. (III. 26.) of the Ministry
for Economy and Transport on the
Hungarian Design Award stipulates that
the award is a high level government
recognition of outstanding achievements
of design, and is awarded by the Ministry
for Economy and Transport in the already
established categories, and accompanied by the awarding of special prizes
launched separately.

Ultrakönnyű sportrepülőgép
Ultra light sports aircraft
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2007

2008

Repülés az út felett BMW tanulmányautó
Flight Above the Road a BMW concept car

A díj alapításának harmincadik évfordulója alkalmából az elmúlt tíz év díjazottjait roll-upokon mutatják be. A Magyar
Formatervezési Tanács plakátpályázatot
hirdet egyetemi hallgatók részére, a legjobb alkotásokat a Magyar Formatervezési
Díjhoz kapcsolódó kiállításon tekintheti
meg a nagyközönség.
Celebrating the thirtieth anniversary of
the award, the winning design of the past
ten years were displayed on roll-ups. The
Hungarian Design Council announced
a poster design competition for university students and the best works were
displayed at an exhibition linked to the
Hungarian Design Award.

2010

Zoowerk porszívócsalád
Zoowerk vacuum cleaners

2011

A díj harmincöt éves. A jubileum alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma
életműdíjat ajánl fel, melyet a szakmai
bírálóbizottság Prof. Emer. Stefan Lengyel
formatervezőnek, egyetemi tanárnak ítél
oda. „35 éves a Magyar Formatervezési
Díj” címmel kamaratárlat nyílik, mely
az elmúlt évtizedekben elismerésben
részesült alkotásokból nyújt válogatást,
magán- és közgyűjteményi darabokat
egyaránt bemutatva.
The award became 35 years old. The
Ministry of Human Capacities presented
a life achievement award for the jubilee
to designer and university professor
Stefan Lengyel Prof. Emer, based on the
decision of the professional jury. A dossier
exhibition was organised with the title
“The Hungarian Design Award Is 35 Years
Old”, bringing a selection of designs –
preserved in private and public collections – that had been awarded recognition
in recent decades.

Westeinde

Westeinde Caption betűtípus
Westeinde Caption typeface

Biela kül- és beltéri székcsalád
Biela outdoor and indoor chair product line

2016

WIA elektromos hajó modellcsalád
WIA electric boats

2017

DSI Inhalo
DSI Inhalo
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2015

Cocodice készségfejlesztő játékcsalád
Cocodice developmental dice

2013

Faces játék
Faces game
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2014

A 2003 és 2007 között Magyar
Formatervezési Díjat elnyert pályamunkákat
„Formatúra” címmel vándorkiállítás keretében mutatják be országszerte – Budapesten,
Debrecenben, Győrött, Kecskeméten,
Miskolcon, Pécsett, Sopronban, Szegeden –
a nagyközönségnek.
The winning projects of the Hungarian
Design Award competitions between 2003
and 2007 were displayed at the touring
exhibition titled “Design Tour” in Budapest,
Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs,
Sopron and Szeged.

2010

Jubileum 40

XBody Actiwave vezeték nélküli okos fitneszeszköz
XBody Actiwave smart wireless fitness device

2018

WYHOYS – 2017/2018 őszi-téli kollekció
WYHOYS – 2017/2018 automn-winter collection

WIWE - mobil diagnosztikai eszköz
WIWE - cardio-diagnostic device
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1982

megkülönböztető forma minőségi jel grafika
special label to distinguish Niveau-awardwinning designs

1999

1989

az 1989. évi nyerteseket népszerűsítő
plakát-katalógus – Kara György
poster-catalogue promoting the winners of 1989
design by György Kara

Kiemelt események

Hungarian Design Award 2019

1993

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
megtekinti a „35 éves a Magyar Formatervezési
Díj” kamaratárlatot
Mihály Varga, Minister for National Economy,
visiting the “The Hungarian Design Award is 35
Years Old” dossier exhibition

Göncz Árpád köztársasági elnök látogatása az
1993. évi kiállításon
Árpád Göncz, President of the Republic of
Hungary, visiting the 1993 exhibition

2001
sajtótájékoztató Dr. Pálinkás József oktatási
miniszter és Dr. Szabó Gábor államtitkár,
Oktatási Minisztérium, Kutatás-fejlesztési
Államtitkárság részvételével a BNV-n
press conference at BNV with Dr. József Pálinkás,
Minister of Education, and Dr. Gábor Szabó,
Secretary of State, Ministry of Education,
Secretariat for Research and Development

kiállítás az 1999 évi BNV-n
award exhibition at the 1999 BNV

kiállítás az 1999. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron
award exhibition at the 1999 Budapest
International Trade Fair

2007

díjazottak csoportképe a díjátadó gálán
award winners at the gala event

Special events

2015

díjátadó gála az Ipaművészeti Múzeumban
award ceremony at the Museum of Applied Arts

2014

Prof. Emer. Stefan Lengyel az életműdíj átvételekor
Prof. Emer. Stefan Lengyel receiving the lifetime
achievement award

kiállítás az Iparművészeti Múzeumban
award exhibition at the Museum of Applied Arts

2016

kiállítás az Iparművészeti Múzeumban
award exhibition at the Museum of Applied Arts

2017

díjátadó gála az Artus Stúdióban
award ceremony at the Artus Studio
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BACHMANN Bálint DLA
elnök Chairman
Ybl-díjas építész, egyetemi tanár, rektor,
Budapesti Metropolitan Egyetem,
a Breuer Marcell Doktori Iskola vezetője,
Pécsi Tudományegyetem
holder of the Ybl Miklós Award, architect,
professor, rector, Budapest Metropolitan
University, head of the Breuer Marcell
Doctoral School, University of Pécs

Bírálóbizottság tagjai

Hungarian Design Award 2019

Members of the Jury

GASZT Attila
ügyvezető igazgató, GIA Form Kft.
executive director, GIA Form Ltd

KASSAI Ferenc
elnökhelyettes Deputy chairman
Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész,
egyetemi docens, Alkalmazott Művészeti Intézet,
Soproni Egyetem
holder of the Ferenczy Noémi Award, graphic
designer, associate professor, Institute of Applied
Arts, University of Sopron

HALASI Rita Mária
designszakértő, tanácsadó, kurátor
design specialist, consultant, curator
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Bírálóbizottság tagjai

HARMATI Hedvig DLA

HEFKÓ Mihály DLA

textiltervező, tanszékvezető, Textiltervező
Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
textile designer, head of the Fashion and Textile
Department, Moholy-Nagy University of Art and
Design Budapest

Ferenczy Noémi és Ybl Miklós-díjas belsőépítész,
címzetes főiskolai tanár, Budapesti Metropolitan
Egyetem, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
holder of the Ferenczy Noémi and Ybl Miklós awards,
interior architect, honorary college professor,
Metropolitan University of Budapest, member
of the Hungarian Academy of Arts

Hungarian Design Award 2019

KECSKÉS Orsolya
ötvösművész, ékszertervező, alapító tag Ékszerek
Éjszakája Budapest és EightDays Design
silver- and goldsmith, jewellery designer, founding
member of Night of Jewelry Art Budapest and
EightDays Design

Members of the Jury
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REJKA Erika DLA

VARGHA Balázs

keramikusművész, főiskolai docens, Design
Intézet, Kreatívipari Kar, Budapesti Metropolitan
Egyetem, elnökségi tag, Fiatal Iparművészek
Stúdiója Egyesület
ceramic artist; associate professor, Design
Department, Faculty of Creative Industry,
Budapest Metropolitan University, board
member, Studio of Young Designers Association

Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi
adjunktus, tanszékvezető, Tervezőgrafika
Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
holder of the Ferenczy Noémi Award, graphic
artist, senior lecturer, head of Graphic Design
Department, Moholy-Nagy University of Art and
Design Budapest

KOÓS Pál
Ferenczy Noémi-díjas formatervező, habilitált
egyetemi docens, intézetigazgató, Design Intézet,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
holder of the Ferenczy Noémi Award, designer,
associate professor, head of the Design Institute,
Moholy-Nagy University of Art and Design
Budapest

Bírálóbizottság tagjai

Bizottsági életképek és potréfotók
Photos of the Jury sessions and portraits
PERNESS Norbert

Members of the Jury
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Awarded works

Termék kategória
Product category

Terv kategória
Concept category

A DESIGNRÓL

ABOUT DESIGN

A kreatív és innovatív megoldásokhoz szükséges képesség a hosszú távon
fenntartható siker alapvető előfeltétele mind hazai, mind nemzetközi
szinten. A kreativitást és az innovációt ugyanakkor felhasználói előnyökre
kell váltani, mely az üzleti értékteremtés egyik alapja. A gyakorlatban itt
jelenik meg a designerek szerepe. Ők azok, akik egyéni, újszerű termékek
és tervek alkotóiként láthatóvá és kézzel foghatóvá teszik az adott
vállalkozások innovatív piaci pozícióját. A tervezők tudják, hogy a kiváló
tervezés nemcsak egy termék vagy szolgáltatás funkcionalitását javítja,
hanem hozzájárul a vevői elégedettség valamint a működési, környezeti
és költséghatékonyság növeléséhez is. Helyzetüknél fogva radikálisan
képesek megváltoztatni a piaci környezetet és új piacokat hoznak létre.
Ők azok a proaktív szereplők, akik eszközkészletüknek és lelkesedésüknek
köszönhetően új játékszabályokat alkothatnak az elkövetkezendő évekre.

A strong capacity for creative and innovative solutions is a crucial prerequisite for long-term sustainable success on a national and international level. However, it is necessary to translate creativity and innovation
into benefits for users and thus into value creation for businesses.
This is where designers come into play. As creators of distinctive novel
products and projects they contribute to the visibility and tangibility of
innovative positions on the market. Designers understand that excellent
design not only improves the functionality of a product or service but
that it also increases customer satisfaction, organisational, environmental and cost efficiency. Designers are also in a position to radically
change existing markets and to create new markets at the same time.
They are pro-active players who like to roll up their sleeves and come up
with game changing plans for the years to come.

A design az idei év Magyar Formatervezési Díjára beadott pályamunkákban az innováció alapja. Az üzleti alkalmazások széles skáláját lefedő tervek hozzájárulnak mindennapjaink funkcionális, társadalmi és esztétikai
minőségeinek javításához és támogatásához.

Design is the fundament of innovation of this year’s submissions to the
Hungarian Design Award which show the wide range of business applications to improve and support a functional, social and aesthetic impact
on our daily lives!

Prof. Severin Filek

Prof. Severin Filek

ügyvezető igazgató designaustria

managing director designaustria
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Awarded works

A Teqball One asztal mint sporteszköz (és a Teqball mint új sportág)
néhány évvel ezelőtt indult világhódító útjára. A Smart fantázianév
a legújabb modell esetében az összecsukhatóságra és mobilitásra
utal. Konstrukciós megoldásai nemcsak a minimális helyigényű,
teljesen összecsukott állapotot teszik lehetővé, de azt is, hogy az
asztalt félig kinyitva egyszemélyes játékhoz használjuk. A Teqball
újdonságértékét már megjelenésekor nemzetközi szabadalmak
védték, amelyekre nagy szükség is volt a nemzetközi piacok meghódításához. A bel- és kültéren is használható asztal két térfelét egy a háló
szerepét betöltő plexilap választja el egymástól. Az asztal formai
megjelenése kompakt; könnyen mozgatható, nagy szilárdságú
és időjárásálló anyagokból készült. A Teqball többféle különleges
labdajátékra is alkalmas sporteszköz; az asztali futballon túl például
új szabályrendszerű tenisz és pingpong is játszható rajta.

The Teqball One table as a sports equipment (and Teqball as a new sport)
embarked upon its journey to conquer the world a few years ago.
The word Smart added to the latest model refers to the table being
collapsible. Thanks to the new construction, the table takes up little room
when fully collapsed, while left half open it is suitable for a one-man
game. The innovative value of Teqball was protected by international
patents already at its launch, which was essential before it entered
the international markets. The table, which can be used indoors and
outdoors alike, has a plexi plate in the middle which functions like a net
and divides the area into two. The design is compact and easy to move,
while its materials are heavy-duty and weatherproof. Teqball can be
used for several special ball games: teqball as well as tennis and tabletennis with new rules.

Bírálóbizottsági indoklás
A Teqball SMART egy lenyűgözően megtervezett, innovatív sporteszköz,
a Teqball ONE asztal összecsukható változata. Erre az asztalra épül
a teqball, az új futballalapú sport, de négy másik sportot (teqis,
teqpong, qatch, teqvoly) is lehet játszani ezen a fantasztikus asztalon.
Ha csak az egyik felét hajtjuk fel az asztalnak, akkor egy olyan falat,
függőlegesen íves felületet kapunk, amelyről a labda visszapattan,
és így további játékra és gyakorlásra ad lehetőséget, akár egyedül is.
A Teqball asztalon első pillantásra is látszik az átgondolt, minden
részletre kiterjedő tervezői és termékfejlesztői munka, legyen szó
a logóról, a termék színvilágáról, az anyagválasztásról, vagy éppen
a csomópontok kialakításáról. A formatervezés mellett a termék
kivitelezése is kompromisszumok nélküli. A Teqball asztal a legmagasabb minőségi és tartóssági igényeknek megfelelően készül, az
összecsukhatóságnak köszönhetően könnyen szállítható bárhová,
tárolása minimális helyet igényel, UV-álló, vízálló, így külső és belső
helyszínen egyaránt használható.
A Teqball a márkaépítés tökéletes iskolapéldája, az egységes arculat
felfedezhető a weboldaltól a terméken keresztül a cégautókon át
egészen a legapróbb részletekig. A Teqball SMART asztal semmivel sem
összetéveszthető, egyedisége kiemelkedő, sikerre ítéltetett a világpiacon.

Jury statement
Teqball SMART is a remarkably designed, innovative sports equipment
and the collapsible version of the Teqball ONE table, which serves
as the basis of teqball, a new, football-based sport. This table can also
be used for four other sports: teqis, teqpong, qatch and teqvoly.
If only one side of the table is turned upright, we get a vertical curved
surface, a wall, from which the ball bounces back, allowing users to
play and practice even on their own.
The well thought-through design and product development work
paying attention to every detail, including the logo, the colour scheme
of the product, the choice of materials and the location of nodes, is
immediately apparent in the case of the Teqball table. The makers did
not compromise in the execution of the product either. The Teqball
table meets the highest standards of quality and durability, while being
collapsible it is easy to transport and store. It is also UV- and water
resistant, enabling indoor and outdoor use alike.
Teqball is a course book example of brand building: the unified identity
design can be seen from the website, through the product and the
company cars all the way to the minutest detials. The Teqball SMART
table has a distinct image with an outstanding originality, predestining
it to success in the global market.

Alkotók | Designers
TEQBALL Kft. | TEQBALL Ltd
Teqball mérnöki csapat
Teqball engineering team
Borsányi Gábor, Gattyán György,
Huszár Viktor Dénes,
info@teqball.com
teqball.com
+36 1 432 3000

CO&CO DESIGNCOMMUNICATION, coandco.cc
HELLO WOOD, hellowood.eu
TÓTH Máté

Megrendelő, Gyártó | Client, Manufacturer
TEQBALL Kft. | TEQBALL Ltd
teqball.com

Fotó | Photography
TEQBALL Kft.

Termék kategória | Product category

TEQBALL SMART
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FRIGATE
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székcsalád | chair product family

A Plydesign Kft. Kerékgyártó András designerrel együttműködve
számos ülőbútort fejlesztett az elmúlt években. A cég profilját
elsősorban a rétegelt lemezből készült termékek határozzák meg.
A karfa nélküli és rakásolható Frigate szék a korábbi modellekhez képest
gyártástechnológiáját tekintve is egyértelműen innovatív, és igazi
szintugrást jelent a Plydesign életében. A korábbi idompréselt
technológiát részben 3D-furnér technológiára cserélték, illetve a két
eljárást kombinálták a székpalást esetében. Míg az ülőrészt bonyolult
préseléstechnikai eljárással kivitelezték, a háttámla a német Danzer
cég furnérjából készült; mindezzel nemcsak új esztétikai dimenziót
értek el, de növelni tudták a szék ergonómiai értékét is. A Frigate
fejlesztése során a régi és az új technológiák kombinálása nyomán
a gyártó olyan know how-ra tett szert, amelynek köszönhetően
kivitelezőből fejlesztési partner pozícióba kerülhetett. A termékfejlesztés
lépései nyomán versenyképes árú, nagy példányszámban gyártható,
magas komfortfokozattal rendelkező ülőbútor született.

Plydesign Ltd has developed several seating furniture designs in
collaboration with András Kerékgyártó in recent years. The company’s
profile is mainly defined by plywood products. The armrestless and
stackable Frigate chair is also absolutely innovative in regard to its
production technology and has taken the business to a new level.
Plydesign has partly replaced its former moulded plywood technology
with 3D veneer technology, while combining these two in manufacturing
the chair shell. The seating part is manufactured with a complex pressing
technology, and used plywood made by the German Danzer company
for the backrest, thus achieving a new aesthetic quality while enhancing
the chair’s ergonomic value. The manufacturer gained such considerable
know-how during the development of the Frigate chair by combining old
and new technologies that it advanced from the status of implementing
partner to the position of developmental partner. The product
development resulted in a competitively priced chair suitable for largescale production and for providing a high level of comfort.

Bírálóbizottsági indoklás
A Frigate szék a Plydesign bútorkollekciójának legújabb darabja.
A szék tervezése, bemodellezése, gyártásra való előkészítése az
egyik legizgalmasabb és legnehezebb feladat egy designer számára.
Világszerte rengeteg új szék jelenik meg az új anyagok, új technológiák,
új formák adta lehetőségeket kihasználva. Ezzel versenyre kelni akár csak
a hazai piacon is nagyon nehéz feladat.
A Frigate szék tervezője és kivitelezője a hazai körülmények között
sikeresen megfelel az elvárásoknak, és hiányt pótolva a piac egy
szegmensét lefedő ülőbútorcsaládot hoz létre. Felhasználja eddigi
tapasztalatait, a „3D-furnér” beemelésével a formaalkotás szabadságát
és az ergonómiai követelményeknek való tökéletes megfelelést
szavatolja. Egy formailag kifogástalanul felépített palást, három
karakteresen különböző lábszerkezetre építve, ez a kulcsa a sikerének.
A bizottság minden tagja elismeréssel nyilatkozott erről a piacképes
magyar fejlesztésről.

Jury statement
The Frigate chair is the latest addition to PlyDesign’s furniture collection.
The design, modelling and preproduction of a chair is one of the most
exciting and at the same time toughest challenges for designers.
Multitudes of new chairs appear on the global market exploiting the
opportunities provided by new materials, new technologies and new
forms and new, so it is a real challenge to make a new product visible
even on the domestic market.
The designer – and also the manufacturer – of the Frigate chair met the
domestic expectations and, filling a gap, it has introduced a seating
furniture family covering an entire segment of the market. Utilising
its previous experience and the benefits of ’3D plywood’, Plydesign
guarantees the freedom of form and a high level of ergonomic quality.
The key to the company’s success is a formally impeccably constructed
shell built onto three markedly different leg structures. Every member
of the jury praised this marketable Hungarian development.

Alkotó | Designer
KERÉKGYÁRTÓ András
andras.kerekgyarto@plydesign.eu
plydesign.hu
+36 20 475 2717

Gyártó | Manufacturer
Licit Kft. | Licit Ltd
licit.eu

Megrendelő | Client
Plydesign Kft. | Plydesign Ltd
plydesign.hu

Fotó | Photography
GLÁZER Attila
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porcelán étkészlet kollekció | porcelain tableware collection

Hollóháza a 20. századi magyar porcelánművészet fontos műhelye volt.
Az elmúlt évtizedek az útkeresés és a művészi, stratégiai megújulás
jegyében teltek. A Minerva kollekció három év termékfejlesztésének
eredménye. Miközben a megújulásra való képesség ékes bizonyítéka,
egyúttal a hungarikum rangjára emelt hollóházi porcelán karakterjegyeinek és örökségének összegzése is. Sütő Erika és Golovics Ferenc
azzal a szándékkal tervezte a kollekciót, hogy klasszikussá váljon, de
a korszerű vásárlói igényeket és egy potenciális fiatalabb vásárlói kör
ízlésvilágát is szem előtt tartották. A tervezési folyamatot hosszas
piackutatás, trendelemzés és technológiai kísérletezés előzte meg.
A készletek ötvözik az organikus és a geometrikus formavilágot és
motívumrendszert, egyszerre értelmezhetők modern és klasszikus
tárgyegyüttesként. Igazodnak a mai elvárásokhoz: sorolhatók, kis
helyigényűek, mosogatógépben tisztíthatók, jól variálhatók, számos
elemük multifunkcionális, és bizonyos darabjaik mikrohullámú sütőbe
is helyezhetők. A három különböző dekorral kapható Minerva kollekció
három eltérő ízlésvilágú vevőkört céloz meg. A Marrakesh dekorral
egy elegáns, ünnepi készletet hoztak létre; az Asanoha modernsége
a fiataloknak szól, míg a Flora dekor a gyár megszokott vásárlói
közönségének készült.

Hollóháza was an important workshop in 20th-century Hungarian porcelain
art, while in recent decades the business has been looking for its own path
and the way to redefine itself artistically and strategically. The Minerva
collection is the outcome of three years of product development. While
providing an impressive example of the company’s ability to renew itself,
it also sums up the characteristics and legacy of the Hollóháza porcelain,
which is no less than a Hungaricum. Erika Sütő and Ferenc Golovics
designed the collection in the spirit of making it into a classic and at the
same time kept the expectations of modern consumers and the taste of
a potential, younger target group at the forefront of their concept. The
design process was preceded by extensive market research, trend analysis
and technological experimentation. The Minerva sets combine organic
and geometric forms and motifs, thus can be equally seen as modern
and classical. The collection is adapted to contemporary requirements:
they are stackable, space-efficient, dishwasher proof and variable, while
many of its elements are multifunctional and some of them are microwave
compatible. The Minerva collection is available in three designs targeting
three consumer groups, each with a different taste: the Marrakesh style is
marked by elegance and is intended for use on special events; the modern
Asanoha appeals to the younger generation, and the Flora set is made for
the factory’s customary buyers.

Bírálóbizottsági indoklás
A Minerva porcelán étkészlet több szempontból is kiemelkedő: hosszú
távra tervez, több célcsoportot céloz meg. A készlet modern, ugyanakkor
klasszikus formái jól illeszkednek a célközönség környezetébe,
formatervezési és esztétikai szempontokból egyaránt. A fejlesztést
alapos piackutatás, nemzetközi trendelemzés es technológiai egyeztetés
előzte meg. A tárgyak formai megoldásait nem csupán esztétikai, hanem
használati és gyártástechnológiai funkciók is diktálták. A benyújtott
pályázati anyagban jól látható volt, hogy a termékcsalád rendszerben
működik, a különböző tárgytípusokat optimalizálja, kombinálási
lehetőségeket nyújt.
Tervezőként nem csupán a márka által képviselt formai jellemzőket
kell megismerni, hanem a gyártási metódust megértve kell egy már
kialakult működési rendszeren belül egy jól kivitelezhető termékcsaládot
létrehozni. Hagyományőrzés, ugyanakkor új hagyomány teremtése
a cél. Az új termékeknek nemcsak az új vevőkört kell megszólítaniuk
(ez önmagában is izgalmas kihívás), hanem a régi vevőkör igényeivel is
számolniuk kell. Ennek az intenzív munkának az eredménye ez a készlet,
mely nemcsak szakmai fórumokon, hanem már piaci helyzetben
is sikeresen megmérettetett.

Jury statement
The Minerva porcelain dinner service is outstanding in several respects:
it is designed for the long term and targets several consumer groups.
This set is modern, while its classical forms fit in well with the interiors
of the target consumers both in regard to its design and aesthetic
qualities. The development was preceded by extensive market research
as well as a study of international trends and technological solutions.
The forms of the objects are driven not only by aesthetic but also
functional and production technology considerations. It was evident
from the submitted project documentation that the product family
is designed as a system, optimising the various object types and
providing combinational variations.
A designer needs to be familiar not only with the formal characteristic
represented by a brand but has to understand the manufacturing
process and create an optimally manufacturable product family
within an already functioning system. The objective is to preserve old
traditions while creating new ones. New products, therefore, should
address not only new target groups (an exciting challenge itself) but
also consider the expectations of the old ones. The Minerva dinner
service, which was met with success in professional circles as well
as on the market, is the result of such intensive work.

Alkotók | Designers
SÜTŐ Erika, GOLOVICS Ferenc
info@ceramicsbysuto.com
sutoerika.hu
+36 30 205 2152

Megrendelő, Gyártó | Client, Manufacturer
Hollóházi Porcelángyár Kft. | Hollóháza Porcelain Factory Ltd
hollohazi.hu

Fotó | Photography
PINTÉR Tamás

Termék kategória | Product category

MINERVA
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az NLXL számára | Geometric Wallpapers for NLXL

A designer tapéták piacán jelen lévő, számos belsőépítészeti díjat
elnyert holland márka, az NLXL pályázatára készült tapétaminta
2019 áprilisában debütált a világ legfontosabb designeseményén, a
milánói bútorvásáron. Valicsek Éva és Ildikó munkája a cég pályázati
felhívására született, és egy olyan termékpaletta része lett, amely
designer szupersztárok által jegyzett tapétákban bővelkedik.
A designer-grafikus testvérpár sajátos, geometrikus mintarendszerét
az elmúlt öt évben fejlesztette ki, és egyedi munkáikra számos
nemzetközi cég is felfigyelt. Layerek, alapminták egymásra
rétegzésével és léptékváltásával épül fel ez a részletgazdag és minden
négyzetcentiméterén újdonságot kínáló, dinamikus világ, amelynek
különlegessége, hogy a tapétatekercsen belül nincs ismétlődő felület,
a minta folyamatosan változik, akár egy organizmus. Az NLXL számára
tapétát tervezni azt jelenti, hogy a magyar alkotók értik a belsőépítészeti megatrendeket, nemzetközi szinten is izgalmas vizuális
nyelvet beszélnek, amely van annyira egyedi, hogy prémiumkategóriás
termékként a világpiacon jelenjen meg.

The wallpaper design made for a competition announced by NLXL –
a prominent Dutch brand in the market of designer wallpapers and the
holder of numerous interior design awards – had its international debut in
April 2019 at the world’s most important design event: the Milan Furniture
Fair. Éva Valicsek and Ildikó Valicsek made their wallpaper design specifically
for the NLXL competition and it has become part of a product range that
contains designs by many design superstars. The Valicsek sisters, both of
them designers and graphic designers, developed their original geometric
pattern system in the past five years, attracting the attention of many
international companies. Their dynamic world, rich in detail and offering
something new in every square inch, was created in layers: overlaying basic
patterns and shifting their scale. Uniquely, there are no repeated surfaces
within the rolls as the pattern is in constant flux like a living organism.
Winning the right to design wallpaper for NLXL means that the Valicsek
sisters understand interior design megatrends, while speaking a visual
language that excites the international design scene and deserves to be
launched on the global market as a premium category product.

Bírálóbizottsági indoklás
A 2014-es diplomamunka ötletét továbbfejlesztve a Valicsek testvérpár,
Éva és Ildikó geometrikus mintarendszerével nemzetközi hírnévre tett
szert. Overlap One Another néven stúdiót alapítottak, és rétegezhető,
kaleidoszkópszerű mintarendszerük mára a védjegyükké vált.
Dolgoztak nemzetközi magazinoknak, terveztek csomagolást, papírárut,
illusztráltak könyvet, mígnem 2019 tavaszán megnyerték az NLXL
holland tapétagyártó cég nemzetközi pályázatát, így tapétáik gyártásba
kerültek; ma már a világ több száz pontján meg is vásárolhatók.
A prémiumkategóriás, exkluzív designtapéták az NLXL geometrikus
kollekcióját indították útjára, az alkotó testvérpárt pedig a világ
legismertebb tervezői (a holland cég válogatott designerei) közé
repítették, egyenesen a Studio Job, Piet Hein Eek vagy éppen Paola Navone
társaságába. A holland designcég olyan megrendelőknek dolgozik, mint
például a Ralph Lauren, a Google, az Amazon, a Twitter vagy éppen
a Starbucks, és számos terméke rangos múzeumi designgyűjtemények
állandó darabja. A magyar tervezők tapétái állják a versenyt
a „nagyvadak” alkotásaival, sőt kimeríthetetlen és megunhatatlan
vizuális gazdagságuk révén (nincs ismétlés a mintakészletükben!)
a legjobb termékek között vannak. Éva és Ildikó magabiztosan használja
a layerek, a lépték- és színváltások adta kombinációs lehetőségeket,
alkotói attitűdjüket egyszerre jellemzi a tudatosság és a játékosság,
világuk legalább annyira geometrikus, mint amennyire álomszerűen
fantáziadús. Tapétáikat nézve elkap minket a flow érzése.

Jury statement
The internationally acclaimed geometric pattern system designed by
the Valicsek sisters, Éva and Ildikó, was developed from the concept
of Ildikó’s university degree project of 2014. The sisters founded a studio
called Overlap One Another and their kaleidoscopic patterns became their
signature. They had already worked for international magazines, made
packaging and stationary designs as well as book illustrations, when in the
spring of 2019 they won the international tender announced by the Dutch
wallpaper manufacturer NLXL and their designs were produced and are
now available in hundreds of locations in the world.
The premium category, exclusive designer wallpapers restarted NLXL’s
geometrical collection, and elevated the Valicsek sisters to being among
the world’s most renowned designers (the select designers of the Dutch
company) and joining the ranks of Studio Job, Piet Hein Eek and Paola
Navone. The Dutch design works for prestigious clients such as Ralph
Lauren, Google, Amazon, Twitter and Starbucks, and many of their
products are now permanent pieces of the design collections of prominent
museums. The wallpapers of Éva and Ildikó can veritably compete with the
creations of the top notch names; what is more, they are among the best
products thanks to their inexhaustible and exciting visual diversity, while
there is no repetition in their set of designs. The Valicsek sisters confidently
exploit the combinational potential inherent in layers as well as scale and
colour shifts. Their creative attitude is a combination of precision and
playfulness: their world is equally geometrical and dreamily imaginative.
Looking at their wallpapers puts you in a state of flow.

Alkotók | Designers
VALICSEK Éva, VALICSEK Ildikó
overlaponeanother@gmail.com
+36 20 329 2185
+36 20 329 2165

Fotó | Photography
NLXL

Megrendelő | Client
NLXL
nlxl.eu

Termék kategória | Product category

GEOMETRIKUS TAPÉTÁK
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A TERV...

CONCEPTS...

…a mai kreatív ember legfontosabb eszköze, hogy globális kérdésekben
állást foglaljon, foglalhasson, kijelöljön utakat. Talán soha nem volt
ennyire fontos és aktuális ez a szó, hiszen világunk ma olyan előre nem
látott kihívásokkal néz szembe, amelyek alapjaiban határozzák meg
jövőnket. Kihívások, amelyek a múltbéli, nem tervezett folyamatok
eredményei. Globális folyamatokéi, amelyekre pont ez a szó jelenthette
volna a megoldást…
Az emberiség mára a huszonnegyedik órába lépett. Fejlődésünk ezen
szintjén érdemes fogalmainkat is újradefiniálni, megoldást keresve
korunk problémáira; ennek sikere jövőnk záloga. A tervezés mint
pusztán kreatív eszköz ma már idejétmúlt. A továbblépéshez elé kell
tennünk a következő jelzőket: fenntartható, inkluzív, felelősségteljes.
Tervezői munkánk sohasem fakadhat önös érdekből, hiszen értékeit
unokáink fogják igazolni. Felelősség és alázat mind a szakmánk, mind
pedig a jövőnk iránt. Ebből az aspektusból tartom nagyon fontosnak
a díjpályázat kiírását, és jó azt látni, hogy a legújabb generáció is
fontosnak tartja ezt a témát. Ezért is történnek szakmánkban olyan
változások, amelyek pontosan arra mutatnak rá, hogy tulajdonképpen
minden, az alapvető igényeinket kielégítő termék rendelkezésünkre áll,
mára inkább ezek modularizálása, visszagyűjtése, átalakíthatósága válik
hangsúlyosabbá, így akár a szolgáltatás mint kreatív termék is egyre
inkább relevánssá válik.

… are the most important tool for today’s creative professionals to
make and be able to make statements about global issues and set
directions. Perhaps the word ‘concept’ was never before as topical
as it is now since our world is facing unforeseeable challenges that
fundamentally define our future. Challenges that result from past
processes that lacked clear concepts, global processes in which clear
concepts would have meant the solution…
Humanity has entered the twenty-fourth hour. At this level of
development it is worthwhile to redefine our notions in search of
solutions to our era’s problems and the success of this holds the key
to our future. Understanding design merely as a tool of creativity is
an outdated approach. In order to take it a step further, the following
attributes must be added to it: sustainable, inclusive and responsible.
Our design work should never be self-seeking since its values will be truly
seen by our grandchildren’s generation. Responsibility and humility are
essential for our profession and our future. It is in this context that I
find the award competition so important and it is great to see the new
generation also believes in it. This explains the changes in our profession
that clearly show that we practically already have all the products
that satisfy our fundamental needs and the emphasis is rather on their
modularisation, recycling and adaptability; hence, even services as
creative products have gained increasing relevance.

HOSSZÚ Gergely,

Gergely HOSSZÚ,

a Co&Co Designcommunication Kft. ügyvezető igazgatója, tulajdonosa,
négyszeres Red Dot és Magyar Formatervezési Díjas designer

CEO and owner of Co&Co Designcommunication Ltd,
designer, four-time winner of the Red Dot Design Award and the
Hungarian Design Award
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HOITO
az intelligens tápszerkészítő | the smart formula maker

A tápszerek és poralapú gyermekitalok zárt rendszerben való
előállítására alkalmas Hoito készülék az X-Plast mérnökiroda terve.
A tápszerkészítő 0–3 éves korú gyermekek számára tesz jó szolgálatot.
A Hoito intelligens alternatívája a körülményesen tisztítható és
fertőtlenítést igénylő háztartási kisgépeknek. Ez a tápszerkészítő
több egy újabb okoseszköznél. Tervezői nem pusztán környezetbarát
anyagokban gondolkodtak, hanem a tápszertartályhoz visszagyűjtési
rendszert is kidolgoztak. Ugyanakkor az egyedi kiszerelésű tápszereknek
és a gép zárt tápszerpor-tartályának köszönhetően zárt munkatér
jön létre, azaz az alapanyagok nem érintkeznek a levegővel; így
a munkafolyamat végén magát a gépet nem, csak a cumisüveget
szükséges elmosni és fertőtleníteni. A Hoito távolról is vezérelhető,
több gyermek profilját is képes tárolni, applikáció egészíti ki, és
a tápszereket RFID címkefelismerő rendszer azonosítja be. Az innovatív
keveréstechnológia, a szűrt és tökéletesen adagolt, megfelelő
hőmérsékletű víz kitűnő minőségű tápszert eredményez.

Hoito, a device providing a solution for making formula milk and powder-based drinks for children in a closed system and ideal for infants
aged 0-3, was designed by the engineering office X-Plast. The smart
version of Hoito is an alternative for similar devices that are difficult to
clean and require disinfection. Indeed, it is more than just a smart device:
its designers went further than simply using environmentally friendly
materials, they designed a baby-bottle recycling system. Thanks to the
specially packaged formula and the device’s closed powder formula container,the formula milk can be made in an airtight system (i.e. the ingredients do not come into contact with air) so at the end of the preparation
process only the baby bottle needs to be cleaned and disinfected, but not
the device itself. Hoito can be operated remotely, can store the profiles of
several children, comes with an app and can identify the formulas thanks
to its RFID label recognition system. The innovative mixing technology as
well as the filtered and accurately dispensed water of the desired temperature result in the highest quality baby formula.

Bírálóbizottsági indoklás
A Hoito intelligens tápszerkészítő készülék esetében öröm volt kézbe venni
a tárgyat is és a kísérő dokumentációt is. A dokumentációt végigolvasva
kiderül, hogy a terv a tápszerkészítés aspektusait teljeskörűen végigelemző
kutatásra épül. A koncepció figyelembe veszi a tápszerkészítés higéniai,
használati igényeit. Az itt felmerülő megoldási ötletekből egy, a kategóriájában egészen újszerű, eredeti termékkoncepció születik. Erre épül
nagyon konzekvensen a műszaki konstrukció, a gyártási technológia,
valamint az előállításhoz felhasználandó alapanyagok kiválasztása.
A tárgy formaterve minden részletében végiggondolt, magas színvonalú.
Formanyelve kerüli a „gügyögést”, a „babavilág” díszleteit. Kivitelezése
egy letisztult, rendkívül elegáns, minőségi és időtálló karakter tudatos
vállalása. A pályamunka egészen közel van a termékké válás határához.
A Hoito minden szinten versenyképes a nagy világmárkák hasonló
kategóriájú termékeivel.

Jury statement
It was a pleasure to take this smart device in our hands, and read
its documentation, which reveals that the design was developed
based on a comprehensive analysis of the various aspects of formula
making, taking into consideration the hygienic and usage factors of
the preparation process. After proposing different solutions, the final
concept is that of a product that is innovative and one of its kind in
its category. The technical parameters, production technology and
the selection of the materials are built on this concept. The design is
carefully developed in every detail and represents a high standard; its
language of form avoids ’baby talk’ and the props of ‘babydom’, while
the implementation is distinguished by simplicity, elegance, quality
and durability. The project is close to the stage of becoming a product.
Hoito is competitive in every regard with the similar category products
of the big world brands.

Alkotó | Designer
ANTAL Csilla, SZABÓ Eszter,
MOLNÁR Ádám, SERES Viktor
sales@xplast.hu
xplast.hu
+36 70 905 6699
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Megrendelő, Gyártó | Client, Manufacturer
X-Plast Kft. | X-Plast Ltd
xplast.hu

Fotó | Photography
ANTAL Csilla, SZABÓ Eszter,
MOLNÁR Ádám
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„CSAK CSÖND NEKED”

“… SILENCE FOR YOU”

A vizuális kultúra – gondoljunk egy festményre, egy hirdetés tipográfiájára vagy egy tárgy designjára – mindig megidéz valamit, megszólít engem,
és én továbbgondolom. Velem egészül ki, és én megtöltöm azzal is, amit
talán az alkotója sem gondolt bele. Ebben a kreatív erőtérben az a különleges helyzet jöhet létre, hogy a semmi is megfoghatóvá, érzékelhetővé
válik: a szóköz, a hiány, a csend. Színészként nagyon hálás feladat olyan
darabban játszani, amelyben a szervezőerő nem csak a kimondott szó,
hanem az amögötti titok, a megfoghatatlan, ki nem mondható érzések.
A hirtelen témaváltás, a szavak elfogyása, az elhallgatás, a két mondat
közti hiány beindítja a fantáziát – nem csak a színészét, hanem a nézőjét
is. Ahogy a szövegolvasásunkat irányítják a space-ek, vagyis a betűtengert megszakító hiátusok, úgy egy színészi alakításnál is a szünetek, a
csendek aránya teremti meg az egyedi értelmezést és vezeti a nézői fókuszt. A csend, amely csak a „hallgatójával”, a közönséggel együtt létezik, vele koncentrálódik közös erővé, vagy egy nyitva hagyott félmondat,
amely csak arra vár, hogy mindenki személyesen találja ki a folytatását
– így pedig a kíváncsiságot, a fantáziát, az érzékenységet edzi.
A technika jelenlegi állása szerint ma már szinte mindent meg tudunk
alkotni, mégis mintha a hiány nélkül mindez nem létezhetne, mintha ez adná a létezésünk ritmusát, mintha ez teremtené meg a dolgok
egymásmelletiségét, miközben bizonyos dolgokat kiemel, másokat pedig
elsimít. A jelenkort jellemző zajban jó néha megállni, és magunk számára
tudatosítani ezt.
Teremtse meg mindenki önmagában a saját csend-pavilonját, és jobb,
szebb lesz a világ!

Visual culture –be it a painting, the typography of a sign or the design of
an object – always conjures up something in me, it reaches out to me and
I add myself to it. It becomes complete through me and I may see something in it that its maker might not have thought of. In this creative space
a special situation can occur: even ’nothing’ – a space, silence, something
missing – becomes tangible and perceptible. For actors it is a gift
to play in a piece where it is not only the spoken word that conveys
meaning but also an underlying secret, the elusive and inexpressible
feelings. A sudden shift between subjects, words running dry, growing
silent and stopping between two sentences switch on the imagination –
not only that of actors but of the audience. Spaces – hiatuses breaking
up the flow of letters – guide us while reading; similarly, the proportion
of pauses and silence helps convey a personal interpretation in acting
and guides the audience’s focus. Silence that only exists together with its
‘listener’, the audience, and only together with them does it become powerful. Or a half-sentence that is left open, waiting for everybody to find
their own, personal ending to it. All this keeps our curiosity, imagination
and sensitivity alive.
Given the level of technological development, virtually anything can be
made, yet it seems as if nothing can genuinely exist without a hiatus, as
if it gave rhythm to our existence, as if it created concordance between
things, underlining some things and smoothing over others. In the noise
that surrounds us today, it is good to just sometimes stop for a while and
remember the truth of all this.
Create your own silence-pavilion within and the world might be a better
and more beautiful place.

KOVÁTS Adél,

Adél KOVÁTS,

színésznő,
a Radnóti Miklós Színház igazgatója

actress,
Director of the Miklós Radnóti Theatre
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a lipcsei könyvvásár magyar pavilonja, 2017 | the Hungarian pavilion at the Leipzig Bookfair 2017

A Lead82 Kft. interdiszciplináris alkotói szemlélettel létrehozott
pavilonja összművészeti élménytérként jelent meg a Lipcsei Könyvvásár
forgatagában. A tervezők vizsgálódásuk középpontjába egy láthatatlan
jelet, a spáciumot (szóköz, angolul space) állították, amely a nyugati
kultúrában a 11. század óta civilizatorikus vívmányként könnyíti az írott
szövegek olvasását, azaz a világ elrendezését és értelmezését.
A valamennyi érzékszervet megmozgató, egyszerre taktilis, kinesztetikus,
akusztikus, vizuális és intellektuális élményt nyújtó labirintus csendjével
és filozofikus, szakrális dimenziójával kitűnt a hagyományos könyves
standok közül, és valós elmélyülésre, elcsendesülésre, belső csendünk
megtalálására invitált. A térköz, a csend, a semmi és a láthatatlan
a szóköz metaforáiként számos művészeti ág (design, építészet,
tipográfia, grafika, zene) és alkotói eszköz segítségével kaptak jelenlétet
és jelentést, megmutatva, hogy a komplex üzenet az egyes alkotói
területek szinergiájából születik meg.

The pavilion designed by Lead82 Ltd was conceived in an interdisciplinary
vein and distinguished itself in the cavalcade of the book fair by providing
a total artwork experience. The centre of the designers’ concept was
space, a civilizational invention introduced into written texts in Western
cultures in the 11th century, making reading as well as structuring
and interpreting the world easier. The Hungarian pavilion’s labyrinth
appealing to all the senses and thus providing a tactile, kinaesthetic,
acoustic, visual and intellectual experience was defined by a silence
and philosophical, sacred dimension that made it stand out from
among conventional book stands and helped visitors to experience
spiritual immersion and find their inner silence. Silence, nothing and
invisible space between words were metaphorically presented and
given meaning through various branches of art (design, architecture,
typography, graphic art and music) as well as creative tools,
demonstrating that complex messages come into being through
the synergy of different areas of creativity.

Bírálóbizottsági indoklás
A pályamű legalapvetőbb sajátossága az a transzdiszciplináris
gondolkodásmód, amellyel a műfaji határokat könnyedén átlépve,
a tipográfia, az építészet és a sound-design területeinek formanyelvi
alapkészleteiből merítve hozott létre olyan összművészeti alkotást, mely
minden autonóm indíttatása ellenére mégsem vesztette el létrejöttének
alapvető célját; azt, hogy a lipcsei nemzetközi könyvvásáron hazánk
reprezentációjának méltó kontextust és környezetet biztosítson.
A projekt értékeként külön kiemelendő a különböző médiumok
(könyv, téralakítás, hang, esemény) érzékenyen és tudatosan összehangolt
alkalmazása, mely olyan, a témához szorosan kapcsolódó gesztusokban
nyilvánult meg, mint például az írás-, illetve könyvkultúra egy különös
fejlődéstörténeti epizódjának szellemes vizuális feldolgozása, mellyel
az eseményt az írásbeliség összeurópai civilizációs kultúrájának
legtágabb összefüggésében kínálta értelmezésre.

Jury statement
The project’s core value is transdisciplinary thinking, which provides
an easy cross-over between genres and drawing on the basic tools of
typography, architecture and sound design created a total artwork that,
despite its strivings towards autonomy, did not lose sight of its primary
objective, namely to provide a context and environment for Hungary’s
representation at the Leipzig Book Fair. An especially praiseworthy
element of the design is the sensitive and harmonised use of the different
media (book, space forming, sound, event) manifest in gestures closely
linked to the book fair’s/project’s theme, for example its original visual
interpretation of a peculiar phase in the development of culture and
writing, through which it puts the event in the widest possible context
of pan-European written culture.

Alkotók | Designers
SALÁT Zalán Péter,
SZTRANYÁK Gergely,
SZTRANYÁK Zsófia, ZILAHI Péter
salat.zalan.peter@gmail.com
lead82.com

Fotó | Photography
VILLÁNYI Csaba
SALÁT Zalán Péter

Megrendelő | Client
Collegium Hungaricum Berlin
berlin.balassiintezet.hu

Vizuális kommunikáció kategória | Visual Communication category

CSEND LEGBELÜL | SILENCE INSIDE
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A DESIGN MINT PÁRBESZÉD

Nagyon örülök, hogy felkértek a Magyar Formatervezési Díj negyvenedik
jubileuma alkalmából ennek az előszónak a megírására, legfőképpen,
hogy ezt a Diák kategóriában tehetem meg. Az emberiség világszerte
súlyos kihívásokkal néz szembe, így azt érzem ez a lehetőség a legjobb
pillanatban érkezett. Próbáljuk megérteni a klímaváltozást és a nyomában megjelenő társadalmi kihívásokat és növekvő egyenlőtlenséget.
És míg tanúi vagyunk egy pozitív kulturális változásnak a világban, ahol
fiatalok milliói vonulnak az utcára a jövőjük védelme érdekében, az idő
sürget és számos területen mielőbb cselekednünk kell.
Az utóbbi negyven évben – az első formatervezési díjak átadása óta –
drámai változás következett be a designról alkotott általános képünkben és abban, ahogyan tervezünk. Az idei év Diák kategória győzteseit
és a kiállítók munkáit végig nézve izgalmas volt felfedezni a bennük
lévő hasonlóságokat: a társadalmi érzékenyéget, az inkluzivitást, az
emberközpontúságot, a játékosságot, valamint az interdisztciplinaritás
és együttműködés fontosságát. Minden egyes munka az ötletét alapos
kutatómunkára építi és próbálja jobban megérteni a felhasználója szükségleteit, igényeit és azok környezetét, kihívásait és életkörülményeit.
A diákmunkák eszembe juttatják saját egyetemi éveimet. Sokszor
gondolok arra, hogy milyen jó lett volna egy rövid útmutató arról, hogy
mi, avagy mi lehet a tervező feladata és a társadalomban betöltött/
betöltendő szerepe, és hogy mit jelent tulajdonképpen a design. Tervezői
munkám során számos dolgot próbálok észben tartani. Egy pár gondolat
a saját listámból talán iránymutatóként szolgálhat a magyar diákok és
pályakezdők számára:
Próbálj hiteles és őszinte lenni, számítson, amit tervezel!
– Tudd, hogy milyen érték(ek)et akarsz létrehozni!
A tervezés első lépéseként nem az ötletem funkciójára és a megjelenésére
összpontosítok, hanem arra a kérdésre, hogy milyen mélyebb társadalmi
és környezeti értéket és minőséget teremthetek az adott megoldással
a világban. Esetleg másokat segítek majd a közös hang megtalálásában
vagy egy közös cél kialakításában? Cselekvésre és együttműködésre
bátorítom őket? Egy egyenlőségen alapuló, egészségesebb, fenntarthatóbb vagy játékosabb teret, várost, folyamatot vagy élményt szeretnék
létrehozni? Vagy mindezt egyszerre? Számomra ezek a kérdések jelentik
az első lépést.
Törekedj az egyenlőségre és adj hangot azoknak, akik a legjobban
rászorulnak!
Mivel főként légszennyezéssel, klímaváltozással és a városi technológiák
tervezésével foglalkozom, napi szinten szembesülök a környezeti ártalmak
egészségre gyakorolt káros hatásaival, ez, igazságtalanul, főként azokat
érinti a legjobban, akik már amúgy is egyenlőtlen társadalmi és gazdasági
helyzetben élnek és nőnek fel. Nagyban inspirál Fran Tonkiss (2015) munkája és hiszem, hogy üzenete fontos minden designer számára 1:
A környezetileg fenntartható városi stratégiáknak a design és a technológia kérdéskörein túl a környezet toxikus egyenlőtlenségeivel kell foglalkozniuk. A jövő fenntarthatóbb városi környezetének tervezésekor nem
pusztán jobb technológiai megoldásokra van szükség, hanem a környezeti

egyenlőség iránti nagyobb elkötelezettségre a városokban és azokon kívül.
Hiszem, hogy csak akkor tudunk igazságosabb és élhetőbb helyeket építeni, ha minden ember véleménye, kortól, nemtől, anyagi és társadalmi
háttértől függetlenül, egyenlően megnyilvánulhat és meghallgatásra
talál komplex környezeti és politikai folyamatokban. A tervezőknek központi szerepe van abban, hogy ez megvalósulhasson, illetve abban, hogy
minden ember – de főként a jelenleg perifériára szorult csoportok – egyre
nagyobb mértékben vehessenek részt ezekben a megoldásokban.
Törekedj arra, hogy jobban megértsd a saját előítéleteid!
Mivel designerként a munkámban egyre inkább a másokra is ható
politikai és társadalmi kérdésekkel foglakozom, gyakran emlékeztetem
magam arra, hogy odafigyeljek és reflektáljak a saját világról alkotott előítéleteimre és feltevéseimre. Ramia Mazé óvatosságra inti a
tervezőket “bizonyos jövőbeli ideák mozgósításaval” kapcsolatban, amit
a tervezés során hívnak életre, 2 és arra kéri őket, hogy gondolkozzanak el
a “társadalom már meglévő normáinak, rendszereinek és szokásainak az
ismétlése/megőrzése/beágyazódása” terén játszott szerepükről.
Minél több elmélyültséggel és alapossággal tervezz
Még a legmenőbb innovációs laborok és ügynökségek is gyakran
követnek ‘buzzword-öket’, támogatva az éppen akkor ‘populáris’
technológiai és design megoldásokat, anélkül, hogy talán alaposabban
megértenék azok hosszútávú hatásait. Én nagyon hiszek a kutatás
fontosságában, ami segít abban is, hogy jobban megértsem, milyen területekre érdemes összpontosítanom a tervezési folyamatban. Minden
körülmények között próbálom elkerülni, hogy tervezőként nemkívánatos megoldásokat hozzak létre, amelyeknek negatív társadalmi következményei lehetnek. Usman Haque emlékeztet arra 3, hogy a jelenlegi
‘okos’ technológiák gyakran redukcionisták és az általuk létrehozott
rendszerek és városok figyelmen kívül hagyják a valós élet összetettségét és rendezetlenségét. Jó tudatában lenni annak is persze, hogy (még
ha a legjobb szándékkal is) néha kiszámíthatatlan folyamatokat indítunk el, amik olykor beláthatatlan következményekkel járnak. Főként
összetett társadalmi és környezeti problémák esetében.
Légy nemcsak egyén-/emberközpontú,
hanem társadalom-/emberiségközpontú is
Az emberközpontú design (human-centred design) egy nagyon fontos
terület, de sokan tévesen az egyéni igényeket kielégítő termékek és
szolgáltatások tervezéseként értelmezik. Fontos megérteni minden egyes
általunk tervezett megoldás társadalmi szintű hatását is. Rob Girling
és Emilia Palaveeva “Az emberközpontú design kultuszán túl”4 című
nagyszerű cikkében erről a kihívásról ír és sürgeti az “emberiségközpontú
design”-megközelítés alkalmazását.
Néha úgy érzem, hogy egyszerre két lovat ülök meg. Az egyiken
a személyes igényeivel megáldott egyénként ülök, a másikon pedig
mint állampolgár, akinek feladata embertársai, városa és társadalma
igényeinek figyelembevétele. Ez a két szerep gyakran konfliktusba kerül
egymással. Nem tudom, hogy megtaláltam-e a helyes választ ennek
feloldására, mindenesetre érdemes tisztában lenni mindezekkel!
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Légy bátor felvállalni a saját gondolataidat, de próbálj alázatos
maradni
A designer számára néha rendkívüli kihívást jelent megtalálni azt a pontot, ahol belenyúlhat egy rendszerbe (ha egyáltalán megteheti) és gyakran, amikor ezt sikerrel teszi meg, igen arrogánssá válhat, éppen az elért
siker okán. Törekszem a tudatosságra és arra, hogy megmutassam minél
több embernek a design és a designkutatás értékes hozzájárulását városok, szolgáltatások, cégek és általában emberi életek jobbá tételében,
de eközben alázattal tekintek ebben a folyamatban betöltött szerepemre.
Záró gondolatok – a design mint párbeszéd a cselekvésért és a közös
tanulásért
A Royal College of Art-on folytatott Innovációs Tervezőmérnöki doktori tanulmányaim során halottam először a másodfokú kibernetikáról, az azóta
elhunyt témavezetőmtől, Ranulph Glanville-től. Bár még igen sokat kell
tanulnom, hogy mélységeiben megértsem ezt a területet, annyit tudok
(többek között), hogy a másodfokú kibernetika a designt a párbeszéddel
állítja párhuzamba, ahol a tervezés folyamata a közös célok megfogalmazását, a cselekvést és a közös tanulást, fejlődést segíti elő. Hugh Dubberly
és Paul Pangaro [5] szavaival élve, Humberto Maturana gondolataira
utalva, “a design párbeszéd arról, hogy mit őrizzünk meg és min változtassunk, párbeszéd arról, hogy mit tartunk értékesnek [az életünkben].”
Számomra a tervezés és a párbeszéd párhuzamba állítása erőteljes gondolat. A tervezés számos ponton valóban olyan, mint egy jó beszélgetés.
Ranulph magyarázata szerint a designerek egyrészt magukkal folytatnak
párbeszédet és ugyanakkor “ lehetőséget teremthetnek másoknak arra,
hogy azok beszélgessenek, tanuljanak, cselekedjenek”. Egy termékeny
párbeszéd során legalábbis a felek aktívan hallgatják/befogadják,
figyelik és megpróbálják megérteni egymás gondolatait. Jelentést és
értéket hoznak létre, egyéni és csoportos nézőpontot alakítanak ki. Mivel
a résztvevők személyisége különböző, gyakorolják az adott térben, párbeszédben való együtt-létezést/együtt-működést, miközben folyamatosan egyeztetik és ütköztetik nézőpontjaikat. Egy párbeszéd során minden
résztvevő elismétli, amit a másik nézőpontjából megértett, és ha az a
korábban elmondottaktól eltér, a felek módosítják és újrafogalmazzák
az elhangzottakat. Ezt addig folytatják, amíg közös megértés alakul ki
közöttük (ez persze nem minden esetben jelent egyetértést). Remélem
sikerült valamennyire tolmácsolnom Ranulph szavait.
Ugyanakkor, Ranulph (2009) sokat beszélt a design és a párbeszéd közötti izgalmas különbségről is, amelyről egyik írásában is olvashatunk 6:
Míg a legtöbb kommunikációs modellben és párbeszédben fontos szempont a félreértések számának csökkentése, a design esetében a „hiba”
épp az újdonság forrásává válhat. Arra, amit a legtöbben hibaként értelmeznek, a designer a kreativitás forrásának eszközeként tekint. Ez az újdonság az adott rendszer elemeinek együttes működése során jön létre.
A tervezők szerepét így foglalta össze: “tervezők a jelentéskülönbségekből alkotnak valami újat – nem elvetik, hanem örömmel fogadják
a kifejezésben rejlő különbségeket.”
Designban a tervezés, tesztelés és ismétlés folyamata fantasztikus
lehetőséget ad az új, váratlan és be nem tervezett dolgok felfedezésére.
Ramia Mazé (2013) szerint design segíthet a fennálló status quo megváltoztatásában (persze csak, ha egyáltalán meg akarjuk változtatni)
és “más valóság, új rendszerek és szokások” kialakításában7, valamint
lehetőséget teremt arra, hogy egyáltalán beszélni kezdjünk arról, hogy
hogyan érhetünk el változást.
Az akadémikusokkal, designerekkel és kormányzati döntéshozókkal

együttműködésben megvalósuló projektek sokszor feszültséget szülnek
a különböző felek között, az ellentétes vélemények és érdekek hamar
nyilvánvalóvá válnak. A munkám során mindezt azonban remek lehetőségnek látom arra, hogy egy biztonságos, mindenki számára pozitív légkört
teremtsek, ahol a résztvevők szabadon tehetnek fel kérdéseket egymásnak,
vitatkozhatnak és kialakíthatják saját nézőpontjainkat – még akkor is, ha
ez a másokétól eltér. Egy kis általánosítással élve, az egyetemi szakemberek
fantasztikus kutatásokat végeznek, de eredményeiket nehezebben tudják
közérthető módon megosztani a nagyközönséggel. A designerek a tervezési
folyamat elején nem mindig rendelkeznek alapos kutatással vagy mélyebb
megértéssel az ötletükkel kapcsolatban, és sokszor meg sem kérdőjelezik,
hogy valójában miért is terveznek valamit. A döntéshozók és vezető influenszerek gyakran rendelkeznek a változásokhoz szükséges kellő befolyással,
így a velük való szoros együttműködés révén valós léptékváltás érhető el. Azt
hiszem, nem segít, ha egyes csoportokat “jófiúknak”, másokat “rosszfiúknak” titulálunk, és az sem, ha előnyben részesítjük a fentről (top-down)
vagy éppen a lentről (bottom-up) induló kezdeményezéseket. Fontos, hogy
az ilyen és hasonló megkülönböztetéseket áthidaljuk és közben mindent
megtegyünk, hogy a lépéseinket összehangoljuk. Minél gyakrabban alakul
ki párbeszéd ezen csoportok között, annál könnyebb megtalálni a közös
hangot és célt, melynek segítségével megoszthatjuk egymással meglátásainkat, tanulhatunk egymástól és összefoghatjuk a jelenleg egymással nem
kommunikáló, darabjaira hullott társadalmi csoportokat és érdekeket, mely
a változás legnagyobb akadálya.Nagyszerű látni, ahogy a fiatal magyar
tervezők e változás élvonalában járnak, értik a nyitottság fontosságát és
együttműködés értékét, valamint felismerik, hogy ezek nélkül nincs egyenlőség, előremutató és fenntartható változás.
GÁLIK Györgyi
vezető tanácsadó, Városok Program, Design Council /
PhD tanulmányok - designinnováció mérnök, Royal College of Art
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DESIGN AND CONVERSATION

I am very pleased to write this foreword for the 40th anniversary of the
Hungarian Design Award, especially focusing on the student category.
We are living in very challenging times globally, so it feels as if this
request came just at the right moment. People are trying to make
sense of the climate crisis and the increasing inequality and societal
challenges arising from it. While we see a positive cultural shift and
young people are out on the streets trying to stand up for their futures, there is still an urgency to act.
The way people see design and how we are designing has changed
dramatically over the last 40 years since the first Hungarian design
projects were awarded. Reading through this year’s winners and
exhibitors in the student category, it’s amazing to see the similarities
they all seem to share. They appear to be socially-minded, inclusive,
people-centred, playful, interdisciplinary, collaborative and their work
developed from thorough research and understanding of the people and
context they are designing in.
Seeing these projects, I am reminded of my university years. I remember
how I would have appreciated some guidance on what the role of a designer is or can be, and what design really is. I have a list of things I try to
keep in mind when designing. I thought I would share with you what I love
about design and a few key points from the list:
Be genuine and caring – Question the values you want to bring into this world
When I start working on a project, instead of focusing on the function or
the look, I think about the values or qualities that would be good to bring
into this world. Do I want to support others to develop a shared language,
to be more agile or collaborative? Is it about building a more equal, healthy, sustainable or playful place, process or user experience? Or all of those
together? I use these guiding principles to help me take the first step.
Be more equal and help the most vulnerable to be heard/involved
I work a lot with air pollution, climate change and urban technology
design. Because of this, day-to-day I am faced with the deeply unjust
distribution of environmental risk and how socioeconomic status plays
a significant role in people’s health. I am really inspired by the work
of Fran Tonkiss (2015) and I think she has an important message for
designers 1:

Be careful about your assumptions and biases
As designers are more and more engaged in political and social matters,
I keep warning myself to be cautious of my own biases and assumptions
about the world. Ramia Mazé talks about how designers need to be careful when “mobilising particular ideals of the future” 2 and keep reflecting
on the role they may have in “reproducing already existing practices and
norms in society”.
Be more thorough
Innovation labs and agencies still tend to follow ‘buzzwords’ (e.g.
supporting ‘popular’ technologies or narratives). Being bolder, more
thorough and building on research could help us better understand where
we should focus our efforts. Locking ourselves into undesirable futures
should be avoided at all costs. Usman Haque points out 3 how current
technological solutions are often reductionist and do not seem to reflect
on the messiness and complexity of the systems and cities we have built.
Also, it is important to be aware that even well-intended actions can lead
to unpredictable behaviour and unintended consequences, especially
when dealing with ‘wicked’ or complex problems.
Being not only people/human-centred but society/humanity-centred
While being people-centred is crucial, it is often misrepresented as
simply fulfilling the needs of individuals by designing good products or
services for them. What I mean by this is that it’s important to understand what the aggregated or societal-scale impact or outcome of any
given intervention or product that we’re designing is. Rob Girling and
Emilia Palaveeva 4 describe the same challenge in a great article, ‘Beyond
The Cult Of Human-Centered Design’ and urge the need for a “humanity-centred design” approach.
Sometimes I think about myself wearing two hats at the same time. One
is me as an individual, a person with needs, and me as a citizen who looks
at their role in fulfilling the needs of others, my city and society. These
are often in conflict. I am not sure I have a good answer to solve this
conflict, but it’s good to keep in mind!

Strategies for more environmentally sustainable cities must go beyond
issues of design and technology to address toxic environmental inequalities. More sustainable urban futures that don’t simply depend on finding
better technical solutions, but on a more serious commitment to environmental equity in cities and elsewhere.

Be assertive but humble
It can be extremely difficult for designers to understand where to intervene in a system (if anywhere), but often when they manage to do so
successfully, they can become quite arrogant about their achievements.
I try to remind myself to be assertive and demonstrate the value of design and design research in improving places, services, organisations and
the lives of people in general, but also to stay humble about the role
I have in that process.

I believe that to create places that are more just and liveable it is crucial
to ensure that all voices can be equally expressed, heard and represented in complex environmental and political processes. Designers have
a crucial role in enabling this and in helping to increase the degree of
participation for all, especially for currently marginalised groups.

Final thoughts – Design as a conversation for action and for learning
together
During my PhD studies in Innovation Design Engineering at the Royal
College of Art, I heard about second-order cybernetics for the first
time from my late supervisor, Ranulph Glanville. While I still have
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much more to learn to fully comprehend second-order cybernetics,
I know (among other things) it frames design as a conversation for action and for learning together. Or in the words of Hugh Dubberly and
Paul Pangaro 5, referring to Humberto Maturana’s work, “design is a
conversation about what to conserve and what to change, a conversation about what we value.”
There is something powerful in comparing the process of designing and
of conversing. Many implicit qualities of designing are similar to a good
conversation.
As Ranulph explained to me, designers have conversations with themselves and can also “create possibilities for others to have conversations,
to learn, and to act”. In a good conversation at least, each participant
actively listens, observes and is receptive. Each participant also constructs meaning and value, while developing both an individual and a
group stand-point. Having different personalities, they practise how to
co-exist in a given space and constantly negotiate and agree on different
viewpoints. During a conversation, each one of them replays what they
understood from the other person’s viewpoint and if there is a mismatch
with what was intended to be said previously, the participants will iterate
and develop the conversation together. They will do this until they have
reached a common understanding (this does not always mean agreement of course). I try to give justice to his words here.
Ranulph (2009) then also talked to me about the exciting difference between design and conversation, which is also in one of his papers 6:
in most models of communication, the concern is to reduce error, in
design the so-called “error” may be a source of novelty. What is often
thought of as error is welcomed as a means of enhancing creativity. This
novelty comes from everything in the system working together.
Reflecting on the role of designers, he then summarised: “designers
develop and amplify ideas, make the new from differences in meanings—
when difference in expression is welcomed, not hidden.”
As a first step, the process of designing, testing and iterating is amazing
for finding something new and unexpected that was not part of our
original intentions. Ramia Mazé (2013) also says that design can help us
change the status quo (if we want to change it at all) and to provide “alternative discourses and practices” [7] as well as to introduce opportunities to discuss how things could be otherwise.
I often work with academics, designers and decision-makers and there
can be underlying tensions and opposing views and interests. However,
I also see this as an amazing opportunity to create a safe space where
everyone feels OK to question things and each other and can also develop

their own viewpoint – even if it’s different to that of others. With some
generalisation here, academics have amazing research and evidence but
might find it challenging to communicate their findings to the general
public in a digestible way. Designers sometimes lack the sufficiently rigorous evidence and research before they start designing and do not always
question what they are designing for. Decision-makers and high influencers have the power to change things, so supporting them and working
with them closely can contribute to a shift in scale. It’s not helpful to
frame different parties as “the good guys and the bad guys” or choosing
between “top-down or bottom-up”. We need to start closing these gaps
and do everything in parallel if we want to align our actions. The more
these groups talk to each other, the easier it gets to build a common
language, where we can share insights, learn from each other and break
the silos that are the real barriers to change.
It is wonderful to see that young designers in Hungary are at the forefront
of this change and understand the value of openness and collaboration.
They recognise that we need to build a shared vision and work together if
we want to move forward in an equitable and sustainable way.
Györgyi GÁLIK
Lead Advisor, Cities Programme, Design Council /
PhD in Innovation Design Engineering
at the Royal College of Art
[1] Tonkiss, F. (2015) Divided Cities: Urban Inequalities in the 21st
Century. Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=r4iXe5l4whY
[2] Mazé, R. (2017) Designing Visions of the Future. Available at: https://
www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/ramiamaze_futures_visioning.pdf
[3] Haque, U. Papers: https://www.haque.co.uk/papers.php
[4] Girling, R. & Palaveeva, E. (2017) Beyond the Cult of
Human-centered Design. Fast Company. Posted: 11 March
2017. Available at: https://www.fastcompany.com/90149212/
beyond-the-cult-of-human-centered-design
[5] Dubberly, H. & Pangaro, P. (2015) Cybernetics and Design:
Conversations for Action http://www.dubberly.com/articles/cybernetics-and-design.html
[6] Glanville, R. (2009). A (Cybernetic) Musing: Design and Cybernetics.
Cybernetics & Human Knowing. 16. Available at: http://asc-cybernetics.
org/systems_papers/Glanville%20final.pdf
[7] Zetterlund, C., Redström, J., Olausson L., Plöjel, M. and Mazé, R.
(2013) Share this Book: Critical Perspectives and Dialogues about Design
and Sustainability. Available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:646689/FULLTEXT01.pdf
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gyógyászati termékcsalád újratervezése a Mediso Kft. részére | Medical Product Family Redesign for Mediso Ltd

Az orvosdiagnosztikai berendezéseket fejlesztő nemzetközi hírű
Mediso cég közel tíz éve bevezetett AnyScan termékcsaládjának hármas
modalitású, azaz a rendszeren belül, az adott igényeknek megfelelően
konfigurálható (CT, PET/CT, SPECT/CT) képalkotó berendezés redesignja
komplex tervezői tudást igénylő kihívás. Az újragondolást a felhasználói
igények változása és a technológiai fejlődés tette szükségessé.
A cég legkomplexebb berendezése formajegyeit tekintve egyúttal
a Mediso-arculat kulcsfontosságú terméke, ezért újratervezése
érzékenységet és jó arányérzéket igényelt. Az új design egyszerre tesz
eleget a folytonosság és a felismerhetőség elvárásának, ugyanakkor
egyértelműsíti, hogy új generációs berendezésről van szó. Az üvegszállal
erősített hagyományos burkolatot akár környezetbarát len- vagy
kenderszálas biokompozit válthatja fel. A tradicionális kezelőfelületek
helyett mágneses illesztésű tabletek jelentek meg. Újdonság még a zöld
mint kiegészítő szín alkalmazása, amely az ergonómiai tökéletesítés
mellett a nyugodtabb és kényelmesebb képdiagnosztikát teszi lehetővé
beteg és szakember számára egyaránt.

Mediso, an internationally recognised developer of medical diagnostics
equipment, was founded almost ten years ago. The three-modality (CT,
PET/CT, SPECT/CT) redesign of their AnyScan imaging product group,
i.e. making it configurable to meet different needs, was a challenge
requiring high level and complex design competence. The redesign was
necessitated by the development of user needs and by technological
development. In regard to its forms, Mediso’s most complex equipment
is the key product of its identity, therefore sensitivity and a sense of
proportion were essential in its redesign. The new design simultaneously
meets the expectations of continuity and recognisability, while clearly
indicating that it is a new generation equipment. The former, traditional
fibreglass-enforced shell was replaced by an environmentally friendly,
flax or hemp biocomposite, and the traditional control panel by magnetically fitted tablets. A new addition is the introduction of green as
a supplementary colour, which not only perfected the ergonomy of the
equipment but also facilitates a calmer and more comfortable imaging
routine for both patients and doctors.

Bírálóbizottsági indoklás
A Magyar Formatervezési Díj diák kategóriája az elmúlt években a legszínesebb palettát mutatja fel. Ebben a kategóriában egymás mellett
szerepelnek a kísérletező, határt feszegető konceptuális tervek és a cégekkel együttműködésben a piaci igényeknek maximálisan megfelelő,
sorozatgyártásba rövid úton bevonható munkák. Az idei díjazott pályamunka ez utóbbi irány képviselője. Nagy öröm, hogy vannak olyan
magyar cégek, melyek fontosnak tartják azt, hogy tapasztalataikat
megosztva diplomatémákkal lássák el a designer hallgatókat. A Mediso Kft.
kiemelten designérzékeny cég, hiszen orvosi műszereik, berendezéseik
versenyképességének egyik alapja a világ-színvonalú design, mely
az elmúlt években többször érdemelte ki a Magyar Formatervezési Díjat.
A pályamunka, az AnyScan termékcsalád formaterve egy cég, egy
felsőoktatási intézmény és egy hallgató optimális együttműködésének
követendő példája. A végeredmény pedig egy elmélyült kutatásra
épülő, funkciójában, ergonómiájában, műszaki konstrukciójában jól
végiggondolt, formai kialakításában a világpiaci vetélytársakéhoz
mérhető, egyes pontjain azokét is meghaladó formaterv. Egy nagyon
komplex problémahalmaz példaértékű formába öntése, mely feszegeti
a diák kategória határait.

Jury session
The Student category of the Hungarian Design Award has produced the
most colourful palette in recent years. This category equally contains
experimental concepts challenging the limits and projects that maximal�ly meet market needs and can be realised within a short span of time in
collaboration with partner companies. This year’s winner belongs to the
latter type. It was great to see that there are Hungarian companies that
find it important to share their experience with design students and provide them with themes for their degree projects. Mediso Ltd is an especially
design-sensitive company since one of the fundamentals of the competitiveness of their medical instruments and equipment is world class design,
which won the Hungarian Design Award on several occasions in recent
years. The submitted project – the design of the AnyScan product family –
exemplifies optimal cooperation between a company, an institution of higher education and a design student in a model fashion. The final result is a
design based on thorough research, well thought-through in its function,
ergonomy and technical construction, and on a par with its global rivals
in regard to its form, even surpassing them at certain points. The AnyScan
redesign is the outcome of finding the form for a highly complex set of
problems at a level that challenges the limits of the Student category.

Alkotó | Designer
CSICSICS Gergő
csicsicsgergo@gmail.com
be.net/csicsicsicd733
+36 30 582 8422

Fotó | Photography
CSICSICS Gergő

Egyetem | University
Soproni Egyetem
University of Sopron

Diák kategória | Student category

ANYSCAN

Különdíjak
Special Awards

A Magyar Formatervezési Díj 2019. évi pályázatán
különdíjat ajánlott fel az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
és a Magyar Formatervezési Tanács.
In the 2019 competition for the Hungarian Design
Award Special Prizes were offered by the Ministry
of Human Capacities, the Hungarian Intellectual
Property Office and the Hungarian Design Council.
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Special Prize awarded by the State Secretariat for Culture of the Ministry of Human Capacities

betűtípus | typeface

A Kariyon fontkészlet a kortárs magyar betűtervezés újabb figyelemre
méltó eredménye. A betűtípus elnevezése japánul harangjátékot jele0nt,
és a névválasztás megerősíti, hogy ebben az esetben a keleti és nyugati
vizuális tradíciók ötvözéséről van szó. Az alkotó inspirációs forrásai között
ott találhatók a kézzel festett japán kandzsi írásjegyek, és a betűkészlet
finoman megidézi a kalligráfiák világát is. Prell Norbert designer betűcsaládja nem egy öncélú kísérlet, és nem is pusztán címsorok tervezéséhez készült. Mindenre alkalmas, ami egy modern regulár betűkészlettől
elvárható, tehát hosszú, úgynevezett kenyérszövegek is tervezhetők
belőle, kis és nagy méretben is szép arányú, és legfőképpen jól olvasható.
Online és print formában egyként működik a Kariyon betűcsalád.
A megfelelő arányok elérése és a többnyelvű fontkészlet valamennyi
elemének megtervezése évek minuciózus fejlesztőmunkájának eredménye.

The Kariyon font is the latest, remarkable achievement of
contemporary Hungarian typography. The word Kariyon means
chimes in Japanese and the choice of this name confirms that this
font is the result of combining Oriental and Western visual traditions.
The designer, Norbert Prell, drew inspiration among others from handpainted, Japanese Kanji symbols, while the font gently evokes the
world of calligraphy too. This design is not a self-seeking experiment
made suitable for headings alone. Its function is comprehensive,
satisfying all the requirements of a modern, regular font, including
its suitability for body texts, retaining its proportions in small and
large sizes and, above all, easy legibility. Kariyon functions equally
well in online and print scenarios. Achieving the desired proportions
and designing each member of the multilingual font was preceded by
several years of meticulous development work.

Bírálóbizottsági indoklás
A vizuális kommunikációval foglalkozó szakembereket elkényezteti az utóbbi
évek számos betűterve, de mégsem egyszerű a választás, ha jól olvasható,
hosszabb szöveg szedésére alkalmas betűkészletet keresünk, melynek
minden karaktere összhangban van az aktuális tervezői szándékkal.
A Kariyon ilyen, nemcsak címszövegek, logotípiák tervezésére, hanem
kenyérszöveg szedésére is alkalmas, univerzálisan használható betűtípus.
A terv a hagyományos kalligráfiára, a japán írásjelek festett
karaktereire épülő modern vonalvezetés kiegyensúlyozott eredménye.
Tudatosan végigjárta a tervezés hosszadalmas, nagy kitartást igénylő
kísérletező folyamatát a kézi vázlatoktól a Bézier-görbékkel történő
gépi megszerkesztésen keresztül a leprogramozásig. A karakterek
rajzolatában kifinomult arányrendszer, érzékeny vonalvezetés,
izgalmas geometria tükröződik. A bizottság különösen értékelte a könnyű
olvashatóságot, ami a betűt kis méretben is alkalmazhatóvá teszi. A sans
serif családba tartozó, regular Kariyont letisztult betűképe, modern, tágas
betűszeme egyaránt alkalmassá teszi a különféle digitális eszközökön
való megjelenésre és printalapú használatra.

Jury statement
Professionals of visual communication have been spoilt in recent years
by the numerous typeface designs and they find themselves in a difficult
position when choosing a typeface that is easy to read, is suitable for
setting long texts and the characters of which can be harmonised with
designers’ intentions.
Kariyon meets the above criteria: it is a universal font equally suitable for
headings, logotypes and body texts.
The design strikes a balance between traditional calligraphy – the
painted characters of Japanese script – and modern script.
The designer chose to traverse the entire length of the demanding process
of experimentation from hand-drawn sketches through computer-aided
design with Bézier curves to making the final programme.
The characters are distinguished by refined proportions, sensitive lines
and exciting geometry.
The jury especially valued easy legibility, which makes use of the
typeface in small sizes.

Alkotó | Designer
PRELL Norbert
prellnorbert@gmail.com
prelldesign.com | be.net/prell
+36 20 914 4838

Fotó | Photography
PRELL Norbert

Vizuális kommunikáció kategória | Visual Communication category

KARIYON
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Special Prize awarded by the State Secretariat for Education of the Ministry of Human Capacities

elektronika | electronics

Ha meghalljuk az iskolai fejlesztőcsomag szót, talán a legkevésbé
az önfeledt játék jut az eszünkbe. A PICTA Elektronika azonban
alaposan rácáfol az előítéleteinkre. A csináld magad módszertanát
és a design lehető legszélesebb eszköztárát alkalmazva tanít nekünk
számos dolgot az elektromosságról. Miközben festünk és hajtogatunk,
mozgó és világító térformákat készítünk, szinte észrevétlenül nyerünk
bevezetést az elektromosság alapfogalmaiba, azaz élményalapú
oktatásban van részünk, fejlődünk. Gyerekek és örök gyerekek egyaránt
belefeledkezhetnek a fejlesztőcsomag kínálta alkotói élményekbe,
szépségekbe, és rácsodálkozhatnak az általuk indukált elektromos
jelenségekre. A festőlapok művészi megfogalmazása, a játékok
szellemessége, az egész csomag kompaktsága és a kiemelkedő
designérték teszik vonzóvá és emlékezetessé a diplomamunkaként
született demonstrációs csomagot.

Probably the last thing the phrase ’educational developmental package
for schools’ conjures up in us is the freedom of playing. PICTA electronics,
however, disproves this prejudiced approach to developmental tools in
every way. It teaches users about electricity by using the methodology of
DIY and the widest possible toolkit of design. While users paint and fold
sheets and create moving and illuminating spatial forms, they are almost
unnoticeably introduced to the basics of electricity, i.e. the benefit from
experience-based learning. Children and adults who have remained
children at heart can immerse themselves in the imaginative projects
and beautiful phenomena discovered with the help of this developmental
package and experience the many wonders of electronics they themselves created. The artistic design of the paint sheets in the package, the
originality of the games as well as the compactness and outstanding
design value of the product make the demonstration package, which was
made as a degree project, both attractive and memorable.

Bírálóbizottsági indoklás
A PICTA Elektronika fejlesztőcsomagja a design, a játék, a technológia
és a tudomány metszéspontján helyezkedik el. Az alkotó két nagy tudásterület szinergiáját teremti meg a Do It Yourself (DIY), azaz „csináld
magad” módszertanát segítségül hívva. A STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) és az IDEA (Innovation, Design, Emotion, Art)
összekapcsolása révén izgalmas és attraktív készlet született, amely
kilenc különféle projektet tartalmaz. Bár a csomag eredetileg általános
iskolásoknak készült, és az elektromosság alapfogalmait, törvényszerűségeit játékos formában adja át a számukra, a felnőtt felhasználóknak szintén sok élményt tartogat. A fejlesztőcsomagon szerencsére
nem érzékelhető a didaktikus szándék. Az a bizonyos „kreátor bónusz”,
a személyes kompetencia és kreativitás megtapasztalása önfeledt,
a gyermeki játékosságot és kíváncsiságot előhívó élményeken keresztül
születik meg. A készletet tervező professzionális designer, bár részletekbe
menően megalkotta a csomagolást, a festőlapokat, a folyamatokat, az
egyes játékokat és a világító térbeli hajtogatásokat, dicséretes arányérzéktől vezérelve mégis elegendő teret hagyott a laikus felhasználó kreativitásának és alkotói szándékainak. A PICTA inkább tűnik egy attraktív
designjátéknak, mintsem fejlesztőcsomagnak. Az elektromosság rég volt
ennyire vonzó az átlagember számára!

Jury statement
The educational package of PICTA Electronics occupies a place at
the junction of design, games, technology and science. In her project
the designer created the synergy of two large areas of knowledge by
utilising the Do It Yourself (DIY) methodology. She came out with an
exciting and attractive set of nine different projects by combining STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) and IDEA (Innovation,
Design, Emotion, Art). Although the package was originally designed
for primary school children with the aim of teaching them the basic
notions and rules of electricity while playing, adult users can also find
this product inspiring. This educational package is not burdened by an
evident didactic intention. The ‘creator bonus’. i.e. the experience of
personal competence and creativity, is gained through challenges built
on children’s playfulness and curiosity. The professional designer who
created the set paid attention to every detail of the packaging, the
paint sheets, the processes, the individual games and the illuminated
spatial folds, while at the same time, driven by a commendable sense
of proportion, left enough room for lay users’ creativity and creative
urge. PICTA comes across more like an attractive design game than
an educational development package. Electricity made attractive to
laymen as never before.

Alkotó | Designer
MEZŐ Zsófia
mezsofi@gmail.com
be.net/mezozsofia
+36 30 576 6702

Megrendelő, Gyártó | Client, Manufacturer
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest

Fotó | Photography
TÖRÖK Alíz

Diák kategória | Student category
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Special Prize awarded by the Hungarian Intellectual Property Office
Termék kategória | Product category

KERMANNLED X
Ipari LED-lámpacsalád | Industrial LED Lamp Product Family

A Kermann Kft. a legmodernebb elvárásoknak megfelelő ipari világítási
megoldások területén végzi fejlesztő tevékenységét. Legújabb termékcsaládjuk korszerű megoldást nyújt mind beltéri (Industrial-X), mind
kültéri (Outdoor-X) világítástechnikai kihívásokra. A lámpacsalád egyszerűen szerelhető, többféle optikával, teljesítménnyel és színhőmérséklettel rendelhető, mono és duo (azaz egy vagy két fényforrásos) változatban.
A por- és páramentes kivitel elengedhetetlen az indusztriális környezetben,
mint ahogy ma már az energiatakarékosság is alapkövetelmény. A lámpacsalád erősen szennyezett környezetben is megállja a helyét, funkcióközpontú kialakítása során pedig a könnyű szerelhetőség elsődleges
szempont volt. Intelligens vezérlése és szabályozhatósága versenyképessé
teszi az ipari világítások kategóriájában.

Kermann Ltd’s development projects are carried out in the area of industrial
lighting design aimed at meeting the most modern expectations. Their
latest product group provides an up-to-date solution to both indoor
(Industrial-X) and outdoor (Outdoor-X) lighting technology challenges.
The members of the product family are easy to install, can be ordered with
different optics, performance, and colour temperature and available in
mono and duo (with one or two light sources) versions. They are also dust
and steam-free, which is now an essential requirement in the industrial
lighting segment along with energy efficiency. The lamp has proven its reliability in intensely polluted environments, and easy fitting was also a primary
consideration during its function-oriented design. Its smart control and adjustability make Industrial-X competitive on the industrial lighting market.

Bírálóbizottsági indoklás
A pályamunka az ipari design legjobb hagyományait követi.
A Bauhaus100 évforduló kapcsán is érdemes végiggondolni, hogy ezek
a hagyományok milyen módon érvényesülnek a lámpacsalád formai
és konstrukciós kialakításánál. A termékegyüttes minden tagjára
jellemző a „forma követi a funkciót” kialakítási elv. Az ipari világítás
követelményeinek megfelelő, legmodernebb LED-technológiára épülő
műszaki konstrukció karakteres, egyéni, de ezzel együtt letisztult,
időtálló, és a legváltozatosabb környezetben is könnyen beépíthető
formában ölt testet. Finoman reagál egymásra a lámpatesteken a cég
logója és az égők hűtéséhez elengedhetetlen bordázat. A jól átgondolt
konstrukció és a magas színvonalú formaterv mellé igényes, precíz
kivitelezés társul. Ez a lámpacsalád saját termékkategóriáján belül
világszínvonalúnak tekinthető.

Jury statement
The awarded project follows the best traditions of industrial design.
It is worth thinking about how these traditions also appear in the formal
and constructional design of this lamp family in connection with the centenary of the Bauhaus. The principle of ’form follows function’ is applied
to each member of the product group. The cutting edge construction built
on LED technology meets the requirements of industrial lighting has
a distinct and individual character, combined with a mature and timeless
design, while being easy to fit in with the most diverse environments.
There is a subtle interaction on the body of the lamps between the company logo and the ribs necessary for cooling the bulbs. The well thoughtthrough construction and the high level design is accompanied by a high
quality and precise implementation. This lamp family can be regarded as
world standard in its own product category.

Alkotók | Designers
PYKA Zsolt, JÁRFÁS Kristóf
fejlesztes@kermann.hu

Megrendelő, Gyártó | Client, Manufacturer
Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
Kermann Technical Development Ltd
kereskedelem@kermann.hu
kermannled.hu

Fotó | Photography
BARBAY Csaba
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Special Prize awarded by the Hungarian Design Council

kollekció | collection

A Tipton Eyeworks tíz (férfi-, női és uniszex) modellből álló új
szemüvegkeret-kollekciója az NVSBLE nevet kapta, utalva a keretek
fő karakterjegyére, az áttetszőségre. A designer szemüvegek erős
nemzetközi mezőnyében az amerikai szemléletű cégépítés és a sztárokra
mint két lábon járó marketingeszközökre alapozott kommunikáció olyan
versenyelőnyök, amelyek széles körű láthatóságot és sikert hoztak a Tipton
számára. Csakúgy, mint a márka többi kollekciója, ez a termékvonal
is magas designértékű, prémiumkategóriás, kézzel készült magyar
termék. Ahogy a kollekció neve is mutatja (az invisible, azaz ’láthatatlan’
szóból), a szemüveg észrevétlen kiegészítőként van jelen használója
életében; úgy kell tudnia szolgálni, egyúttal karakteresnek, trendinek
és megjegyezhetőnek lenni, hogy miközben tulajdonosa személyiségét,
előnyös vonásait hangsúlyozza, ne tolakodjon az előtérbe. Az NVSBLE
mindennapi viselésre szánt darabjai ezt a kettősséget a kiérlelt, egyszerre
tradicionális és modern formaalakítás, valamint a trendi anyagválasztás
révén érik el. Az átlátszóság visszavesz a merész színek erejéből, finom
fényjátékot eredményez, lágyítja a felhasználó vonásait és kifinomulttá
teszi a megjelenését.

Tipton Eyeworks’ new collection of ten models (men’s, women’s and
unisex) was named NVSBLE, a reference to the main feature of the
frames, i.e. transparency. In the cut-throat global competition of
designer eyewear Tipton’s American-style brand building and its
communication using stars as living marketing tools granted such
a competitive edge that clearly put the business on the map and
brought it success. Similarly to the other collections, NVSBLE eyewear
is also hand-made, Hungarian premium category and represents high
design value. As suggested by the name (invisible) these glasses are
envisioned as an inconspicuous accessory quietly serving their function
yet being trendy, characteristic, easy to remember, stressing the
positive features of their users but not stealing the show. The NVSBLE
frames designed for daily use achieve this duality through the mature –
both traditional and modern – forms and the trendy choice of material.
Transparency subdues the boldness of colours, resulting in a subtle
optical play and thus softening the users’ facial features and adding
refinedness to their overall appearance.

Bírálóbizottsági indoklás
A Tipton Eyeworks történetét nemzetközi és hazai elismerések is kísérik.
A világsikert a sztárok által hordott szemüvegek hozták meg
a „Tipton-fiúk” számára. Egyedi, kézzel készült szemüvegkereteik
igazi „must have” kultusztárgyakká váltak az elmúlt tizenöt évben.
A hivatalos díjak is sorra érkeztek, 2015-ben például az A’ Design
Award, 2016-ban a Red Dot, 2018-ban a hazai Design Management
Díj elismerő oklevele, most pedig a Magyar Formatervezési Tanács
különdíja. A Tipton Eyeworks úgy tud újabb és újabb, nemzetközi
szinten is izgalmas kollekciókkal előrukkolni, hogy közben következetes
marad céges alapértékeihez: egyediség, magas designérték,
prémiumkategóriás, kézzel készített modellek és újrahasznosított
alapanyagok. A bakelitlemezekből készült Vinylize és a celluloid
filmkockákat hasznosító Cinematiq Eyewear kollekciókat nemrég egy
újabb termékvonallal fejelték meg, ez az NVSBLE (szójáték az angol
invisible jelzővel). A névadás az áttetsző jellegre (és egy zenei albumra)
utal, de a víztiszta színű mellett jég-, eper- és füstszínű darabok is
elérhetők. A kollekció tíz karakteres, számos esetben uniszex modellből
áll, mindegyik beilleszthető a nemzetközi szemüveg-designtrendek
fősodrába, de nem utókövetőként, hanem trendteremtő módon. Kevés
olyan nemzetközi szinten is látható designmárkánk van, amelyet
Amerikából hazatelepült alkotók alapítottak. A kizárólag itthon készült
szemüvegkereteken olvasható „Handmade in Budapest” soha nem
hangzott még ilyen coolan!

Jury statement
The story of Tipton Eyeworks is studded with international and domestic
successes alike. Worldwide success came to the ’Tipton boys’ when stars
began to wear their frames. Their one-off, hand-made eyeglass frames have
become ultimate must-have cult objects in the past fifteen years. Official
recognitions also began to pour in: A’ Design Award in 2015, Red Dot Award
in 2016, a certificate of recognition of the Design Management Award in
2018, and now the special prize of the Hungarian Design Council, to name
but a few. Tipton Eyeworks can launch newer and newer collections that
keep the international market excited while consistently sticking to their
fundamental values of originality, high design value, premium category
hand-made models and recycled raw materials. Their Vinylize collection,
eyewear made using vinyl records, and their Cinematiq Eyewear collection,
eyewear made using celluloid frames, has recently been topped by a new
line called NVSBLE (put on invisible). The name refers to the transparent
character (and a music album) of the collection but pieces in ice, strawberry
and smoke colours are also available.
The new collection contains ten characteristic and in many cases unisex
models, each of which fits in with the mainstream trends of international
eyewear design in a trend-setting rather than copycat fashion. Hungary
can boast of very few internationally visible design brands that were
built by designers who moved back home from America. “Handmade in
Budapest”, which can be read on the frames exclusively made in the
Hungarian capital, never sounded this cool before.

Alkotó | Designer
HUKAYA Simon
showroom@tipton.hu
tiptonbudapest.com
+36 1 786 1080

Megrendelő, Gyártó | Client, Manufacturer
Tipton Global Kft.
Tipton Global Ltd
tiptonbudapest.com

Fotó | Photography
Tipton Eyeworks

Termék kategória | Product category

NVSBLE

Kiállított művek
Exhibited works

A Magyar Formatervezési Díj 2019. évi pályázatán
a bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további
pályamunkák meghívást nyertek a kiállításra és
elismerő oklevélben részesültek.
Further works selected by the jury in the competition
for the Hungarian Design Award 2019 were invited to
exhibition and given certificates of merit.
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HEELGOOD
elasztikus cipősarokvédő autóvezetéshez
elastic heel guard for driving

DCONT ETALON
vércukorszintmérő készülék | blood sugar meter

Alkotó | Designer
ATTALAI Zita
CZIFRA Annamária Erzsébet
VIDÁK Péter Ferenc
czifra.anna@gmail.com
heelgood.hu
+36 20 588 0888

Megrendelő | Client
DEAL-DONE Kft.
DEAL-DONE Ltd

Gyártó | Manufacturer
MS-PLASZT Műanyagipari Kft.
MS-PLASZT Plastic Industry Ltd

Fotó | Photography
ZSICHLA Máté

Alkotók | Designers
COSOVAN Tamás tcosovan@e77.hu
GOMBOS Gábor ggombos@e77.hu
+36 1 206 1480/228
Gyártó | Manufacturer
77 Elektronika Kft. | 77 Elektronika Ltd
rtoth@e77.hu
e77.hu

Fotó | Photography
KURDI Zoltán
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VERTIGO
előszobabútor | furniture for hallways
Alkotó | Designer
JÓZSA István
hello@yoza.eu
yoza.eu
+36 70 337 4466
Gyártó | Manufacturer
YOZA Design Kft. | YOZA Design Ltd
yoza.eu

BETONKONNEKTOROK ÉS -KAPCSOLÓK
Concrete sockets and switches

Fotó | Photography
KOVALOVSZKY Dániel

Alkotó | Designer
KASZA Gábor
hello@sekhina.com
sekhina.com
+36 20 480 8805

Fotó | Photography
KASZA Gábor
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PERSONNE
öltözékkollekció | clothing collection

FORRÁS | SPRING
ékszerkollekció | jewellery collection
Alkotó | Designer
KIRÁLY Fanni
kiraly.fanni@t-online.hu
kiralyfanni.com
+36 70 338 7583

Fotó | Photography
KIRÁLY Fanni

Alkotó | Designer
GYÖRÖK Borbála
borigyorokbori@gmail.com
+36 30 642 8900
Egyetem | University
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest

Fotó | Photography
SZÁRAZ Kata
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SOFT SOUND
multiszenzoriális textilinnováció | multi-sensory textile innovation

Alkotó | Designer
HONOSI Rita
rita.honosi@gmail.com
be.net/ritka
+36 20 561 9930

Alkotó | Designer
KÁRPÁTI Judit Eszter
juditesztere@gmail.com
ejtech.cc

Egyetem | University
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest

MIKROKOZMOSZ
interaktív plakát | interactive poster

Fotó | Photography
BÍRÓ Dávid

Egyetem | University
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest

Fotó | Photography
HORVÁTH Viktor
FAZEKAS Fanni
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tacTILES
edukációs segédeszköz | educational tool
Alkotó | Designer
KASZANYI Nóra
norakaszanyi@gmail.com
norakaszanyi.com
+36 30 857 8340

OSTEOPOROSIS
kísérleti betű | experimental typeface
Alkotó | Designer
VATÁNY Szabolcs
szabicsoki@gmail.com
behance.net/szabicsoki
+40 75 654 8939

Gyártó | Manufacturer
3DEE Store Budapest
3dee.hu
Egyetem | University
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest

Fotó | Photography
KASZANYI Nóra

Egyetem | University
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest

Fotó | Photography
BÁNYÁSZ Anna
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VELENCEI BIENNÁLÉ MAGYAR PAVILONJA
HUNGARIAN PAVILION AT THE VENICE BIENNIAL
vizuális arculat 2019 | visual identity 2019

ACHÁT | AGATE
ékszerkollekció | jewellery collection
Alkotó | Designer
ZALAVÁRI Fruzsina
zalavari.fruzsi@gmail.com
be.net/zafril
zafril.tumblr.com
+36 30 347 2683
Egyetem | University
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art
and Design Budapest

Alkotó | Designer
PALOTAI Gábor
design@gaborpalotai.com
gaborpalotai.com
+46 707 526 601
Fotó | Photography
LAKOS Máté

Megrendelő | Client
Ludwig Múzeum
Ludwig Museum
ludwigmuseum.hu

Fotó | Photography
PALOTAI Gábor

Kiállított művek
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...NYITOTT MÚZEUM... I ...OPEN MUSEUM...
könyv | book design

HÜBRIS
arculat és sörcímke | identity design and beer label
Alkotók | Designers
studio NUR - LAKI Eszter, IMRE Réka —
eszter@studionur.com
studionur.com
+36 20 979 9091
Gyártó | Manufacturer
Hübris Sörfőzde
Hübris Brewery
hubris.hu

ÓNODI Mátyás —
kommunikációs szakértő
communication expert

Fotó | Photography
ÁRPÁDI Tamás,
ADRIÁN Zoltán

Alkotók | Designers
de_form —
DEMECZKY Nóra, DÉRI Enikő
nora@de-form.hu
eniko@de-form.hu
de-form.hu
Megrendelő | Client
Néprajzi Múzeum
Museum of Ethnography
neprajz.hu
nyitottmuzeum.neprajz.hu

Gyártó | Manufacturer
Elektroproduct Nyomdaipari Kft.
Elektroproduct Ltd
epcnyomda.hu

Fotó | Photography
SARNYAI Krisztina

Kiállított művek
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BALLA DORA NULL STYLE

GRAFIKATÖRTÉNETI IDŐVONAL 1850–1950
GRAPHIC HISTORY TIMELINE 1850–1950

Alkotó | Designer
BALLA Dóra
dora.balla@gmail.com
balladora.hu
+36 30 224 0796

Alkotó | Designer
BALLA Dóra
dora.balla@gmail.com
balladora.hu
+36 30 224 0796

Gyártó | Manufacturer
Elektroproduct Nyomdaipari Kft.
Elektroproduct Ltd
epcnyomda.hu

Fotó | Photography
BALLA Dóra

Gyártó | Manufacturer
Elektroproduct Nyomdaipari Kft.
Elektroproduct Ltd
epcnyomda.hu

Fotó | Photography
BALLA Dóra
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MAKERS OF BUDAPEST
könyv | book design

MÜPA BUDAPEST
könyv | book design

Alkotók | Designers
BÁRDY Anna —
grafika | graphic design
annabardy.com/
behance.net/annabaardy
annabardy@gmail.com

BOLDIZSÁR Károly —
koncepció, kiadó | concept, publisher
hello@makersofbudapest.com
makersofbudapest.com
+36 20 972 1396

HOFFMANN Petra —
koncepció, szöveg | concept, text
hello@makersofbudapest.com
makersofbudapest.com
+36 70 201 9608

Megrendelő | Client
Bomo Art Budapest Kft.
Bomo Art Budapest Ltd
bomoart.hu

Gyártó | Manufacturer
Elektroproduct Nyomdaipari Kft.
Elektroproduct Ltd
epcnyomda.hu

Bomo Art Budapest Kft.
Bomo Art Budapest Ltd
bomoart.hu

RÁCMOLNÁR Milán —
fotó | photography

Alkotók | Designers
TISZKA Annamária
tiszka@gmail.com
be.net/annamariatiszka
annamaritiszka.com
+36 70 317 6284

SALÁT Zalán Péter
salat.zalan.peter@gmail.com
lead82.works
+36 30 250 7724

Fotó | Photography
LAKOSI Krisztián
RÁCMOLNÁR Milán

Megrendelő | Client
MÜPA Budapest Nonprofit Kft.
MÜPA Budapest Nonprofit Ltd
mupa.hu

Gyártó | Manufacturer
Elektroproduct Nyomdaipari Kft.
Elektroproduct Ltd
epcnyomda.hu

Fotó | Photography
HERENDI Dániel

Kiállított művek
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MAVID & DANCO
irodai fejhallgató | office headphones
FÉNYFÉM MINTA | LIGHTMETAL PATTERN
textilkollekció | textile collection
Alkotó | Designer
Szabó Dóra
dori0304@gmail.com
+36 30 369 5730
Fotó | Photography
DARVASI Dóra

Alkotók | Designers
RAFFAI Dávid
EPERJESI Tímea
NAGY DOROTTYA Flóra

Megrendelő | Client
Reason & Friends Kft.
Reason & Friends Ltd
raf.hu

MANKOVICS Dávid
david@raf.hu
raf.hu
+36 30 269 9606
Fotó | Photography
G-Stock Studio
MANKOVICS Dávid

Magyar Formatervezési Díj 2019

If you would like to obtain further
information on the Hungarian
Design Award competition,
please contact the Office of the
Hungarian Design Council.
The latest call for projects for the
Hungarian Design Award and the
awarded projects of the competition can be seen at mft.org.hu

Magyar Formatervezési Tanács | Hungarian Design Council
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
1438 Budapest, Pf. 415
+36 1 474 5587
anna.janko@hipo.gov.hu
barbara.majcher@hipo.gov.hu

A kiadvány a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala megbízásából
a Magyar Formatervezési Tanács
gondozásában készült.

The publication was issued on behalf
of the Hungarian Intellectual
Property Office by the Office of the
Hungarian Design Council.

ISSN 1785-6914
Felelős kiadó | Responsible publisher
POMÁZI GYula
Fordító | Translator
SARKADY-HART Krisztina
Szöveg | Text
HALASI Rita Mária
Olvasószerkesztő | Proofreader
SZÉKÁCS István
Angol nyelvi lektor | English language proofreader
Adrian HART
Szerkesztő | Edited by
KOHUT-JANKÓ Anna
MAJCHER Barbara
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IMPRESSZUM | APPENDIX

A Magyar Formatervezési Díj
pályázatról az érdeklődők további
tájékoztatást kaphatnak a Magyar
Formatervezési Tanács Irodájától.
A Magyar Formatervezési Díj aktuális pályázati felhívása, valamint
a díjpályázaton elismert alkotások
megtekinthetők az mft.org.hu
honlapon.

Fejezet cím

Honlap | Website
hipo.gov.hu
mft.org.hu
fb.com/magyarformatervezesidij
instagram.com/magyarformatervezesidij
Nyomdai kivitelezés | Printing
Elektroproduct Nyomdaipari Kft.
Elektroproduct Nyomdaipari Ltd
Grafikai terv | Graphic design
L² —
l2studio.co
instagram.com/l2studio.co
MFD embléma | Logo of the HDA
ROZMANN Ágnes

