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Formáljuk közösen a 
fenntartható,  
élhető jövőt! 
 

Testületi munka 

A Magyar Formatervezési Tanács tervezetten 

március közepén tartja meg ez évi első testületi 

ülését. Készül a tanács 2020-as tevékenységének 

áttekintését adó beszámolója. 

 

Nemzeti díjak, ösztöndíjak 

 

Magyar Formatervezési Díj  

A Magyar Formatervezési Díj pályázat február végén 

várható, a pályázatok benyújtására az aktuális 

járványhelyzetet figyelembe véve idén is elektronikus 

formában lesz mód. A Magyar Formatervezési Díj 

2020 elismertjeit bemutató online kiállítás továbbra is 

megtekinthető a Budapest Design Week honlapján, 

ahogyan a kétnyelvű katalógus is elérhető online. 

Friss információk és érdekességek: 

facebook.com/magyarformatervezesidij 

instagram.com/magyarformatervezesidij 

 

Design Management Díj 

A Design Management Díj rendszerét a Magyar 

Formatervezési Tanács szakértőiből álló bizottság a 

megváltozott fogyasztói szokásokhoz is igazítva 

megújítja, az új felhívás kora tavasszal várható. A 

díjat a Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben 

azzal a céllal hozta létre, hogy elismerje azokat a 

szervezeteket, amelyek példaértékű eredményeket 

és sikeres működési modelleket mutatnak fel a 

designmenedzsment stratégiai integrációja által, 

hazai és nemzetközi érdeklődést keltve. A 2020. 

évben díjazott és elismerő oklevélben részesült 

vállalkozásokat továbbra is online kiállítás 

formájában, a designhet.hu weboldal almenüjére 

kattintva ismerhetik meg az érdeklődők. 

 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 

 

 
 

Idén is meghirdeti ösztöndíjpályázatát a programot 

kezelő Magyar Formatervezési Tanács. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala által finanszírozott programhoz idén 

is ösztöndíjfinanszírozással és jövőbe mutató 

feladatkiírással társult a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt., míg érdekes és aktuális 

feladatkiírással szakmai partnerként a Maform Kft..  

 

A pályázat benyújtásának határideje április 1., 

csütörtök éjfél. A pályázati kiírás itt olvasható.  

 

A 2020-as ösztöndíjasok szakmai munkájáról angol 

és magyar nyelvű beszámoló-katalógus készült, 

amely az online térben fog hamarosan megjelenni.  

Addig is kövesse a Moholy-Nagy László 

Formatervezési Ösztöndíj Facebook-oldalát, és 

értesüljön közvetlenül a legfrissebb információkról: 

facebook.com/moholyosztondij 

 

 

 

 

https://designhet.hu/2020/mfd/#/
https://www.hipo.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/magyar-formatervezesi-dij
https://designhet.hu/2020/mfd/#/dmd
https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/moholy-nagy-laszlo-formatervezesi-osztondij
https://www.facebook.com/moholyosztondij/
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Figyelmükbe ajánljuk 

 

Budapest Design Week 2020 

2021-ben is lesz Budapest Design Week. A fesztivált 

– amelynek védnöke és finanszírozója a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar 

Formatervezési Tanács – a koronavírus-járvány miatt 

várhatóan idén ősszel is hibrid formában rendezik 

meg. A szervezők dolgoznak az izgalmas, aktuális 

kérdésekre is választ kereső designünnep 

szervezésén. Továbbra is elérhető a Budapest 

Design Week 2020 számos programeleme és saját 

fejlesztésű tartalma a rendezvénysorozat megújult 

honlapján, ahol folyamatosan frissül a „Kedvenc 

tárgyam” rovat, emellett hazai és nemzetközi design- 

és kreatívipari hírek várják az érdeklődőket. Kövesse 

Ön is a Budapest Design Week híreit a fesztivál 

kommunikációs felületein: 

www.designhet.hu 
facebook.com/budapestdesignweek 
instagram.com/budapestdesignweek 
 

Nemzetközi kitekintő 

 

A BEDA aktuális hírei 

 

New European Bauhaus 

Formáljuk közösen a fenntartható, élhető jövőt! 
 

A New European Bauhaus (NEB) kezdeményezés – 

amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság 

elnöke indított útjára – célja egy élhető, inkluzív, 

minőségi élményekre és esztétikai standardokra 

alapozott, mindenki számára megfizethető, 

fenntartható, körkörös gazdaságra épülő európai 

életforma közös megteremtése. Fókuszában az 

élhető környezet megteremtése áll, a járványhelyzet 

okozta kihívásokból kilábalva egy jobb, ellenállóbb 

Európa építése. A kezdeményezés a European 

Green Deal leképezése a társadalom számára, 

egyfajta hídszerepet kíván betölteni a művészet és 

kultúra, a tudomány és technológia között, valamint 

összekapcsolni a generációkat. Mindemellettaz 

össztársadalmat is mobilizálni hivatott . Kulcsszavak: 

inkluzivitás – esztétikum – fenntarthatóság. 

A NEB három fázisból áll, az elsőben a cél minél több 

vélemény, hozzászólás begyűjtése mind szakmai 

szervezetektől, interdiszciplináris szakmai fórumok 

eredményeiből, egyéni hozzászólásokból, amelyekre 

alapozva meghatározhatóak lesznek a NEB 

elsődleges fókuszterületei.  

 

A Magyar Formatervezési Tanács arra bátorítja 
szakmai partnereit, hogy a NEB honlapján osszák 
meg saját projekttapasztalataikat, illetve víziójukat, 
innovatív ötleteiket, javaslataikat, általuk prioritásnak 
tartott fejlesztési területeket. A hozzászólások 
feltöltésére március végéig van lehetőség. A folyamat 
második fázisában, tervezetten 2021 
szeptemberében ezekhez rendelnek hozzá pályázati 
forrásokat és felhívásokat, a harmadik fázisban pedig 
tervezetten öt kísérleti bauhaus projekt valósítható 
majd meg különböző európai országokban. A NEB 
kapcsán további információkat olvashat a Magyar 
Formatervezési Tanács honlapján. 
 
A NEB részletesebb bemutatására a szervező 
szakmai stáb online információs alkalmakat 
szervez, amelyeken a részvétel ingyenes, és 
regisztrációhoz sincs kötve: 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/events_en 
 
Az első fázisban három kategóriában várnak 
javaslatokat, hozzászólásokat: 

- létező projektek, termékek, szolgáltatások, 

inspiráló példák 

- ötletek, javaslatok, víziók 

- kihívások, szükségletek megfogalmazása, 

legyenek azok lokálisak, vagy globálisak 

 
Feltölthetők egyéni elgondolások, illetve, 
workshopok, kerekasztal-beszélgetések stb. 
eredményeként, közösségileg kialakított 
elképzelések. Fontos, hogy nem csak kiforrott 
koncepciók, hanem egyszerűen merész ötletek, 
felvetések, jövőképek gyűjtése, égető kihívások 
megfogalmazására is van lehetőség. 
 
Segédletként az egyéni inputok feltöltéséhez elérhető 
a kitöltendő kérdőíves felületek mintája, illetve a 
sensemaker működési metódusa, amely a 

https://designhet.hu/2020/
https://designhet.hu/2020/
https://designhet.hu/2020/kiemelt-tema/kedvenctargyam
https://designhet.hu/2020/kiemelt-tema/kedvenctargyam
http://www.designhet.hu/
https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/new-european-bauhaus
https://europa.eu/new-european-bauhaus/events_en
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hozzászólások begyűjtésére és majdani 
kiértékelésére szolgál:  
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-
designing-new-european-bauhaus/new-european-
bauhaus-share-your-voice_en 
 
A közösségi eszmecsere támogatására metodikai 
segédlet is elérhető a honlapon. Fontos az eltérő 
szakterületek bevonása a párbeszédbe: 
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-
designing-new-european-bauhaus/host-
conversation_en 
 

„A New Bauhaus for a Green Deal” 
A New European Bauhaus, Ursula von der Leyen, az 

Európai Bizottság elnöke által elindított ambiciózus 

kezdeményezés, amely meghatározhatja Európa 

vezető szerepét egy zöldebb, körkörös gazdasági 

modellre épülő jövő formálásában. Beszámolójukban 

Mariana Mazzucato, Dan Hill, Rowan Conway és 

Christian Bason a European Green Deal értékelvű 

megközelítésében rejlő potenciált elemzik, amely 

nagyban hozzájárulhat egy inkluzív, demokratikus és 

fenntartható jövő létrehozásához. 

 

Érvelésük három alappillére: 

1. A New European Bauhaus bátor megközelítése 

ösztönzőleg kell hasson kollektív képzeletünkre, 

merész elképzeléseket kidolgozva, Európa 

legkiválóbb tehetségeit megmozgatva, a design, 

építészet, művészet, kraft, maker közösségekből 

egyaránt. 

2. A kezdeményezésnek küldetésorientált stratégiai 

tervezési menetrenddé kell válnia, hogy új 

rendszereket, kultúrákat, magatartást, piacokat és 

irányítási modelleket hozzon létre a European Green 

Deal megvalósításához. 

3. Meglévő intézményekkel és helyszínekkel kell 

összefognia a központok és a közös tevékenységek 

sokszínű hálózatának létrehozása érdekében, 

elkerülve ezzel a nem szándékos versenyt egy olyan 

korban, amely mély együttműködést igényel. 

 

Beszámolójuk itt érhető el. 

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-

purpose/publications/2021/jan/new-bauhaus-

green-deal 

 

Szerzők: 

• Christian Bason, ügyvezető igazgató, Danish Design 

Centre (BEDA tagszervezet) 

• Rowan Conway, tudományos munkatárs, Public 

Banking, UCL Institute for Innovation and Public 

Purpose 

• Dan Hill, vendégelőadó, UCL Institute for Innovation 

and Public Purpose; stratégiai design igazgató, 

Vinnova 

• Mariana Mazzucato, igazgató, UCL Institute of 

Innovation and Public Purpose 

 

Figyelmükbe ajánljuk!  

 

World Design Impact Prize 2021  

A World Design Organisation idén is meghirdeti 

World Design Impact Prize pályázatát, ahol a cél 

olyan projektek elismerése, amelyek pozitív hatást 

gyakorolhatnak életminőségünkre szociális, 

gazdasági, kulturális, vagy környezeti szempontból.  

 

A WDO 2011-ben hozta létre a díjat azzal a 

szándékkal, hogy elismerje, bemutassa a 

formatervezés által vezérelt, nagy társadalmi 

haszonnal bíró projekteket. A díj célja, hogy 

ösztönözze a nemzetközi tapasztalatcserét az 

értékes megoldások kapcsán, egyben láthatóságot 

és elismertséget nyújtson a világszerte megtalálható 

társadalmilag felelős design kezdeményezéseknek. 

 

A projektek közreműködői április 30-ig nyújthatják be 

jelentkezésüket az alábbi online felületen: 

www.wdo.org/wdip 

 

Emellett magánszemélyeknek is lehetősége nyílik a 

díjra érdemesnek tartott projektek ajánlására, ennek 

határideje március 31. 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/new-european-bauhaus-share-your-voice_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/new-european-bauhaus-share-your-voice_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/new-european-bauhaus-share-your-voice_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/host-conversation_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/host-conversation_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-designing-new-european-bauhaus/host-conversation_en
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2021/jan/new-bauhaus-green-deal
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2021/jan/new-bauhaus-green-deal
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2021/jan/new-bauhaus-green-deal
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/publications/2021/jan/new-bauhaus-green-deal
https://danskdesigncenter.dk/en/christian-bason
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/people/rowan-conway
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/people/dan-hill
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/people/mariana-mazzucato
http://www.wdo.org/wdip

