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Design a mindennapi 

életben 
 

 

 

Testületi munka  

Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter 2020. július 1-

jével kinevezete a Magyar Formatervezési Tanács 

tagjait a 2020-22-es ciklusra.  

 

 

A testület ez évi első ülését 2020. június 30-án 14 

órától tartotta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

konferenciatermében. A kinevezéseket az ülésen 

Pomázi Gyula elnök adta át.  
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Fotó: Mohai Balázs 

 

 

 

 

 

 

Design Világnap  

WDO – Nemzetközi Design Szövetség 

 

A World Design Organization (WDO, Nemzetközi 

Design Szövetség) nemzetközi civil szervezet – 

melynek az MFT is tagja - 1957-ben alakult, és a 

design, az ipari formatervezés által vezérelt 

innovációt pártolja, mely jobbá teszi a világot. A WDO 

minden évben meghirdeti a Design Világnapját, 

melyet világszerte június végén ünnepel a 

designközösség. Mindennapjaink során a design 

értékét és előnyeit elsősorban azokon a tárgyakon és 

szolgáltatásokon keresztül tapasztaljuk meg, 

amelyek életünket könnyebbé, tevékenységeinket 

hatékonyabbá teszik – nem véletlen, hogy a WDO 

által meghirdetett 2020-as Design Világnap 

eseményei világszerte a „Design for Everyday Life”, 

azaz a „Design a mindennapi életben” tematika köré 

szerveződtek, felhívva a figyelmet a formatervezés 

értékére és előnyeire a hétköznapi termékek és 

szolgáltatások terén is. A köznapi tárgyaktól, 

készülékektől, eszközöktől és kiegészítőktől kezdve 

egészen az összetett digitális platformokig és 

alkalmazásokig a design mindenhol jelen van a 

mindennapi életünkben – függetlenül attól, hogy 

tudatában vagyunk-e ennek vagy sem.  

 

Cél, hogy minél többen felismerjék a tervezés 

hozzáadott értékét és hasznosságát, de az idei év 

rendhagyó volt, mivel a koronavírus-járvány miatt az 

események világszerte az online térbe költöztek.  

 

Az MFT a design szerepét bemutató online videókkal 

ünnepelte a Design Világnapját, három olyan 

alkotóműhelyt kért fel a közreműködésre, amelyek 

tevékenysége döntően a hétköznapi életben 

használatos tárgyak köré koncentrálódik. A Flying 

Objects egy nap történéseit sűrítette bele másfél 

perces videójába, hogy felhívja a figyelmet azokra a 
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jól megtervezett tárgyakra, amik évtizedekig 

szolgálnak minket.  

 

Az integrált szolgáltatásokat nyújtó butik-

designstúdió projektjeivel az elmúlt években sorra 

nyerte el a legfontosabb design díjakat: kétszer a Red 

Dot Design Awardot, egy ízben az iF Design Awardot, 

illetve a Magyar Formatervezési Díjat. A 

HYPENADHYPER a Design Világnapra készített 

videójában a magazinra is jellemző izgalmas vizuális 

megközelítésben mutat be olyan hétköznapi, ámde 

sok esetben ikonikus darabokat, melyek sokunk 

számára ismerősek. A harmadik filmet jegyző, 

Magyar Formatervezési Díjjal többszörösen elismert 

Maform Design Studio missziója, hogy az emberek 

mindennapjait a legújabb technológiai és mérnöki 

innovációk segítségével tegyék könnyebbé. Játékos 

videójukban egy hétköznapi tárgy, egy locsolókanna 

négy különböző változatát személyesítik meg.  

 

 

Start Up Guide 15.0 

 

Az MFT immár 15. alkalommal jelentkezik naprakész 

gyakorlati útmutatójával, a fiatal alkotók 

pályakezdését támogató Start Up Guide 2020 – Üzleti 

tanácsok induló kreatívipari vállalkozók részére című 

jegyzettel, amely főként a design területén 

tevékenykedő kreatív kisvállalkozások támogatását 

célozza, ám minden fejlődni vágyó kisvállalkozó 

számára hasznos információkat tartalmaz.  

 

A folyamatosan változó gazdasági környezet 

elvárásainak megfelelően frissített kiadvány 

segítséget nyújt a kreativitás és az innováció 

integrációjához, így segítve vállalkozások születését 

és kibontakozását, valamint a meglévők fejlődését. 

 

A kiadvány szokásos aktualizálásán kívül új 

tartalmakkal is bővült: a járványhelyzet miatt a 

kisvállalkozásokat érintő rész, hangsúlyosan a home 

office működés jellegzetességeire, eszközeire, 

problémáira, valamint a kisvállalkozások 

finanszírozási lehetőégeivel kapcsolatos új, állami 

pályázati rendszerekre, hitelkonstrukciókra 

fókuszálva.  

A kiadvány ingyenesen letölthető elektronikus 

formában (PDF) az MFT weboldaláról: 

www.mft.org.hu és a  a Start Up Guide megújult 

önálló microsite oldaláról is, 

http://kreativipar.startupguide.hu/.  

 

 
 

Az MFT a segédanyag alapján egységes 

tartalomszerkezetbe rendezett online fogalomtárat, 

vállalkozói edukációs platformot hozott létre, azzal a 

céllal, hogy egy (elsősorban mobiltelefonon indított) 

keresés alapján megtalált fogalommagyarázat a 

lehető legkönnyebben elérhető és azonnal 

felhasználható is legyen. 

 

A platform idén a Design Világnap idejére időzítve 

vált elérhetővé, közel 100 fogalomleírással 

gazdagodva az általános üzleti, vállalkozásalapítási, 

designelméleti, iparjogvédelmi és szerzői jogi 

fogalmak mellett a vállalkozások újraindításával, az 

otthoni munkavégzéssel kapcsolatos legfontosabb 

ismereteket is egységes rendszerben, a SUG 

(https://kreativipar.startupguide.hu) microsite oldalán, 

új menüpont alatt, illetve egy-egy adott fogalom 

közvetlen linkkel bármilyen külső oldalról (pl. 

https://designhet.hu/2019/) is elérhetően.  

 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 

 

Idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát a programot 

kezelő Magyar Formatervezési Tanács.  

 

Az ösztöndíjprogram nyitókonzultációja 

videokonferencia formájában, május 20-án zajlott le, 

http://www.mft.org.hu/startupguide.hu
http://kreativipar.startupguide.hu/
https://kreativipar.startupguide.hu/
https://designhet.hu/2019/
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az első szakmai konzultációra pedig június 23-án 

került sor.  

Az Ösztöndíjat elnyert pályázók, a társfinanszírozók 

és együttműködő partnereink számára a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével július 

16-án iparjogvédelmi továbbképzést szerveztünk, 

mely érintette kreatívipar jogvédelmi lehetőségeit, a 

szerzői jogot és az iparjogvédelmi információkat is. A 

következő ingyenes továbbképzés az ösztöndíjasok 

számára egy félnapos üzleti modul lesz. Ennek 

keretében üzleti, pénzügyi előadást (üzleti terv 

készítése, stb.) hallgathatnak meg a résztvevők, amit 

konkrét személyes konzultáció követ majd, melynek 

keretében az elméleti információk gyakorlati 

adaptálására kerül sor.  

 

Az ösztöndíjasok jelenleg szakmai programjuk 

megvalósításán dolgoznak. 

 

A 2019. évi Moholy-Nagy-ösztöndíjasok a 

járványhelyzet okán nem tudtak nyilvános 

prezentáció keretében számot adni a szak- és 

nagyközönség előtt a program keretében 

megvalósított projektjükről. Szakmai munkájukról 

színes, angol-magyar nyelvű beszámoló katalógus 

készült, ami az online térben került publikálásra. 

 

Friss hírek az ösztöndíj facebook oldalán: 

facebook.com/moholyosztondíj 

 

 

Magyar Formatervezési Díj 2020 

 

Az innovációs és technológiai miniszter a Magyar 

Formatervezési Tanács közreműködésével idén is 

meghirdette a Magyar Formatervezési Díj pályázatot.  

 

A koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való 

tekintettel a beadási határidő június 15-ig 

meghosszabbításra került és a benyújtás módja is 

változott, a pályázatokat elegendő volt elektronikusan 

benyújtani az mfd@hipo.gov.hu e-mail címre. 

Mindezek mellett a pályázatra a korábbi évekhez 

képest minimálisan, de kevesebb, 148 pályamunka 

érkezett.  

A legtöbb pályamunka idén a diákmunka 

kategóriában érkezett, ezt kis különbséggel követte a 

termék, a vizuális kommunikáció, majd a terv 

kategória. Figyelemre méltó, hogy diák kategóriában 

szinte valamennyi jelentős hazai tervezőképző 

intézmény hallgatói képviseltetik magukat, nyolc 

egyetem hallgatói neveztek a pályázatra.  

 

A bírálóbizottság 2020. július 1-én videokonferencia 

keretében rendben megtartotta az értékelés első 

fordulóját, és a beküldött fotódokumentációk és 

leírások alapján kiválasztotta azt a 81 pályamunkát, 

melyeket a második fordulóban, a beküldött, pályázat 

tárgyát bemutató kisvideók alapján értékelnek. A II. 

fordulóra 2020. július 28-29. között kerül sor. 

 

Friss információk és érdekességek elérhetőek: 

facebook.com/magyarformatervezesidij 

instagram.com/ magyarformatervezesidij 

 

 

Design Management Díj 2020 

 

A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben azzal a 

céllal hívta életre a Design Management Díjat, hogy 

elismerje azokat a szervezeteket, melyek 

példaértékű eredményeket és sikeres működési 

modelleket mutatnak fel a designmenedzsment   

terén, hatékony projekteket és szervezeti integrációt 

tudhatnak magukénak, hazai és nemzetközi szinten 

is felhívták magukra a figyelmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Design Management Díjat jelölés, illetve nevezés 

útján lehet elnyerni.  

mailto:mfd@hipo.gov.hu
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A koronavírus miatti rendkívüli helyzetre való 

tekintettel a nevezés és a dokumentáció 

beküldésének határideje meghosszabbításra került.  

A beérkezett pályázatokat a bírálóbizottság július 22-

én 14 órától értékelte. 

 

     
  

 

   

 
 

Fotó: Mohai Balázs 

 

A legkiválóbbnak ítélt vállalat vagy intézmény bruttó 

1 millió forintban részesül, valamint a bírálóbizottság 

által szintén kimagaslóan eredményesnek ítélt 

gazdálkodó szervezetek elismerő oklevelet kapnak.  
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Figyelmükbe ajánljuk 

 

Budapest Design Week- 2020.október 1-11. 

Tartsd körforgásban! 

Idén ősszel, októberben ismét megrendezésre kerül 

a hazai designszcéna legnagyobb és legrangosabb 

eseménye, a Design Hét Budapest.  

 

A Budapest Design Week küldetése a kezdetektől 

nyilvánvaló. A folyamatos szemléletformálás, a 

tudásmegosztás igénye, az újabb és újabb 

szakterületek, témafelvetések, alkotók, vállalkozások 

programsorozatba való bekapcsolása, a 

szakemberek és vállalkozások közötti 

együttműködések kialakításának, illetve a 

designvállalkozások piacra lépésének elősegítése és 

versenyképességük fokozása, valamint a legfrissebb 

eredmények közismertté tétele mind azt célozzák, 

hogy erős és fenntarthatóan működő design-

ökoszisztéma alakuljon ki Magyarországon.  

 

2020-ban 17. alkalommal, október 1–11. között kerül 

megrendezésre a Budapest Design Week. Tekintettel 

a pandémiás helyzetre, az idei fesztivál a 

korábbiaktól eltérően elsősorban nem offline, hanem 

hibrid fesztiválként kerül megrendezésre, melynek 

keretében programjai jelentős része csak az online 

térben valósul meg, néhány kiemelt esemény 

kivételével. 

 

A program idei központi témája a Tartsd 

körforgásban!, mely a körforgásos gazdaság (circular 

economy) fontosságára, szerepére kívánja felhívni a  

figyelmet. A koronavírus vis maior témája mellett, 

illetve ahhoz részben kapcsolódva jelenleg a világ 

legfontosabb problémája a fenntarthatóság kérdése, 

melynek kiemelt fontosságú aspektusa az ’egyszerű’ 

újrafelhasználáson túlmutató, annál komplexebb 

megközelítést alkalmazó körforgásos gazdaság. A 

társadalmi, gazdasági és ökológiai értelemben is 

megkerülhetetlen kérdéskör tekintetében kiemelten 

fontos szerepet játszanak, játszhatnak a designerek, 

hiszen a design olyan multidiszciplináris 

megközelítés, mely számos eszközzel hozzá tud 

járulni a fenntarthatóbb jövő kialakításához. 

 

A 21. századi design számos ága – pl. slow design, 

open source design, inkluzív designtörekvések, 

közösségi tervezés, maker movement – 

folyamatosan új gazdasági és fogyasztási modelleket 

hoz létre, új alapokra helyezve a termékek 

előállításának folyamatát. A körforgásos gazdaság 

jelentősége mindemellett ma már 

megkérdőjelezhetetlen a gazdasági élet szereplői, 

kkv-k és nagyvállalatok számára egyaránt, így a 

kérdés mikro- és makrogazdasági szinten egyaránt 

releváns.  

 

Nemzetközi kitekintő 

 

A BEDA aktuális hírei 

Az Európai Designszervezetek Szövetsége a 

nemzetközi járványhelyzetre tekintette kísérleti 

jelleggel videókonferencia formájában rendezte meg 

éves közgyűlését május 29-én 14-17 óra között. A 

közgyűlésnek, illetve az azt hagyományosan kísérő 

szakmai konferencia és kísérőprogramoknak idén a 

franciaországi Lille városa adott volna otthont – mely 

idén egyben a WDO által kétévente odaítélt Világ 

Design Fővárosa cím birtokosa is – ezek a programok 

elnapolásra kerültek. A ZOOM rendszeren keresztül 

rendezett közgyűlésen ötvenhárom küldött vett részt, 

a tagszervezetek szinte hiánytalanul képviseltették 

magukat.  
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A közgyűlésen Päivi Tahkokallio elnökasszony 

számolt be a 2019-es év kiemelt feladatairól, 

eseményeiről. A szervezet 2019-ben alapításának 

ötvenedik évfordulóját ünnepelte, az ehhez 

kapcsolódó szakmai program előkészítése az első 

félév kiemelt feladata volt az elnökség számára.  

 

Februárban az EU Industry Days esemény keretében 

a BEDA workshopot rendezhetett a design 

szakpolitikaalkotás témájában, mely közel 50 fő 

részvételével elemezte a nemzeti design 

szakpolitikákat és a 2013. évi európai bizottsági 

designvezérelt-innováció munkadokumentumot egy 

következő generációs design szakpolitika 

előkészítéséhez, melynek kapcsán több szakértői 

workshopot is rendezett korábban a BEDA. Ennek 

folytatása volt májusban a szervezet ünnepi, 50. 

közgyűlésének a tematikát tovább vivő workshop 

programja. Az évben még egy nagyszabású 

eseményre került sor, Successful Europe – How can 

Design Serve? címmel rendezett konferenciát a 

BEDA Helsinkiben, finn tagszervezete, az ORNAMO 

partnerségében és társfinanszírozásával, illetve finn 

minisztériumi forrásbevonással, a soros finn EU 

elnökség programjának részeként. A konferenciát 

Hanna Kosonen tudományért és kultúráért felelő 

miniszterasszony.  

 

Sor került a 2019-es év pénzügyi beszámolójának és 

a 2020-as év költségvetéstervének bemutatására is, 

ezeket a tagság elfogadta.  

 

Egybehangzóan támogatást kapott a három 

jelentkező szakmai szervezet tagfelvételi kérelme – 

Deutscher Designtag, Németország, a Flanders DC | 

District of Creativity, Belgium és a Zamek Cieszyn 

lengyel designszervezet – ezzel aktuálisan összesen 

25 európai ország 47 szakmai szervezetét tömöríti a 

szövetség. A közgyűlésen emellett a 2020-2022-es 

ciklus elnökségi tagjainak megválasztására is sor 

került, a 2018-2020-as ciklusban az elnökségi tag 

Kohut-Jankó Anna, a Magyar Formatervézési Tanács 

Irodájának munkatársa ismételten megmérettette 

magát, újraválasztották a testületbe. Az aktuális 

elnökség tagjai:  

 

• Andrew Bradley, Design & Crafts Council Ireland, 
Írország (újonnan megválasztott) 

• Cyrielle Doutrewe, Wallonie Design, Belgium 
(újraválasztott) 

• Martin Fössleitner, Designaustria, Ausztria 
(újraválasztott) 

• Kohut-Jankó Anna, Magyar Formatervezési 
Tanács (újraválasztott) 

• Paulina Kisiel, Gdynia Design Centre, 
Lengyelország (újonnan megválasztott) 

• Christina Melander, Danish Design Centre, Dánia 
(újonnan megválasztott) 

• Fabrizio Pierandrei, Association of Industrial 
Design (ADI), Olaszország (újraválasztott) 

• Piotr Swiatek, PDR Cardiff Metropolitan 
University, Nagy-Britannia (újonnan megválasztott) 

• Ingrid van der Wacht, Dutch Design Foundation, 
Hollandia (újonnan megválasztott) 
 
A BEDA elnöke, Päivi Tahkokallio és elnökhelyettese, 
Isabelle Vérilhac 2021-ig töltik be ezen tisztségüket. 
 

 

https://www.dcci.ie/
http://walloniedesign.be/
http://www.designaustria.at/
http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/en
http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/en
https://danskdesigncenter.dk/en/frontpage
https://www.adi-design.org/homepage.html
https://www.adi-design.org/homepage.html
http://pdronline.co.uk/
http://pdronline.co.uk/
https://www.dutchdesignfoundation.com/en/
https://www.dutchdesignfoundation.com/en/

