
A Magyar Formatervezési Tanács tíz éve 
díjazza a designmenedzsment-szemléletet 
kiválóan alkalmazó szervezeteket1.  
A pályázati kiírás megújult formában ismét 
olyan szervezetek nevezését vagy ajánlását 
várja a Design Management Díjra, melyek 
stratégiájuk megalkotásában, operatív 
működésükben, termékeik, szolgáltatásaik 
kialakítása során a designmenedzsment2 
eszközrendszerét alkalmazva folyamatos 
innovációra és kiemelkedő minőségre 
törekednek, szem előtt tartva a társadalmi 
felelősségvállalás és a fenntarthatóság 
szempontjait is. 

A korábban elismert szerveze- 
tekben az a közös, hogy üzlet- 
vitelükben stratégiai fontosságú 
és működési folyamataikat  
áthatja a „design thinking”3 
megközelítés, élményteremtésre 
törekedve sikeresen váltanak  
ki pozitív érzelmeket a felhasz-
nálókban, szem előtt tartják  
a társadalmi felelősségvállalás 
és a fenntarthatóság szempont-
jait, s mindezen értékek részeivé 
válnak a vállalati kultúrának.
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NEVEZÉS
Pályázhat vagy jelölhető minden jogi személy vagy 
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, szer-
vezet, intézmény, amelynek székhelye Magyarország 
területén van, legalább három éve működik, és a fenti 
irányelveket sajátjának érzi.

A nevezéseket Magyar Formatervezési Tanács Irodájához 
kell eljuttatni elektronikus levélben és postai úton, egy 

példányban, ajánlott küldeményként 2018. június 1-jéig.

JELÖLÉS
A díjat jelölés alapján is el lehet nyerni. Az elismerésre 
szervezetek jelölhetőek, a bírálóbizottság tagjain kívül 
bárki jelölhet, a Magyar Formatervezési Tanács tagjai 
szakértőként tesznek jelölést.

A jelölőlapokat a Magyar Formatervezési Tanács  
Irodájához kell eljuttatni elektronikus levélben vagy 
postai úton, egy példányban, ajánlott küldeményként 
2018. április 9-éig. Az Iroda az érvényes jelöléseket 
regisztrálja, majd felveszi a kapcsolatot a jelöltekkel,  
megküldve nekik a kérdőívet, egyben bekérve tőlük  
a szakmai elbírálást segítő dokumentumokat.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
1. A designmenedzsment-szemlélet beépülésének mértéke  

és szintje a szervezet működésébe, innovációs 
folyamataiba (designmenedzsment: minimális / 
projektszintű / szigetszerű – funkciószintű / vállalati 
kultúrába integrált)

2. A szervezet designmenedzsment-stratégia  
alkalmazása által elért eredményei

A pályázat elkészítéséhez segítséget nyújthat az alábbi  
négy dimenzió, mely a magas szinten működő design- 
menedzsment fontosabb jellemzőit mutatja be:  
felhasználói élményteremtés, design thinking,  
társadalmi érzékenység, vállalati kultúra.

•	 A felhasználói élményteremtés a felhasználói iden-
titás erősítése mellett értéktudatos, felelős magatar-
tásra ösztönöz

 ∫ A design thinking az innováció holisztikus tervezői  
megközelítése, mely a kreativitás, a tervezői érzékeny-
ség révén egy megoldásban egyesíti a felhasználói 
igényeket, a technikai lehetőségeket és az üzleti siker 
feltételeit 

 ∫ A társadalmi érzékenység, a szélesebb – nemcsak 
környezetvédelmi – értelemben vett fenntarthatóság: 
a társadalmi problémák iránti érzékenységgel működő 
szervezetek tudatosan keresik azokat a helyi, nemzeti 
és globális ügyeket, amelyek megoldásához hozzájá-
rulhatnak. A felhasználókra fókuszálás így egészül ki 
a felhasználók környezetére való érzékenységgel

 ∫ A vállalati kultúra integráns része a designgondol-
kodás, mely egyaránt megjelenik vezetői, munkatársi 
és szervezeti folyamatok, megoldások szintjén is, 
hozzáadott értéket teremtve

Felhívás

JELÖLÉSI HATÁRIDŐ:

2018. április 9. – postabélyegző, valamint az e-mail elküldésének dátuma szerint)

NEVEZÉS ÉS PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:  

2018. JÚNIUS 1. – postabélyegző, valamint az e-mail elküldésének dátuma szerint

06. 01.
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ:

04. 09.
JELÖLÉSI HATÁRIDŐ:

JELÖLJE A KIVÁLó PÉLDÁNAK  
TARTOTT SZERVEZETEKET!

NEVEZZE SAJÁT  
SZERVEZETÉT A DíJRA

1: Gazdasági társaságok, cégek, szervezetek, intézmények (a továbbiakban együtt: szervezet).

2: „A designmenedzsment a vállalatok és szervezetek (külső és belső) design-eszközrendszerének kulturális, 

stratégiai és operatív alkalmazása az üzleti és szervezeti célok megteremtése és elérése érdekében.” Peter 

McGrory (University of Art & Design Helsinki TaiK, Design Management Europe Partners)

 3: „A design thinking (designgondolkodás) az innováció felhasználó-központú megközelítése, ami a 

tervezői eszköztárat használja arra, hogy a felhasználói igényeket, az új technológiai lehetőségeket és 

az üzleti siker feltételeit egy megoldásban egyesítse.” Tim Brown (CEO, IDEO)

FŐDÍJ:  
1 millió Forint pénzJutalom 
és elismerŐ oklevél



10 ÉVE DíJAZZUK
A KIVÁLóSÁGOT!

AZ ELBÍRÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES  
DOKUMENTUMOK, MELLÉKLETEK:

 ∫  Kitöltött kérdőív: www.mft.org.hu/DMD

 ∫ Esszé (a pályázó designmenedzsment-szemléletének 

szöveges bemutatása, a nevezés indoklása, maximum 

2000 karakter terjedelemben)

 ∫  A pályázó tevékenységét bemutató opcionális do-

kumentumok (videoanyag max. 1,5 perc, infografika, 

fotódokumentáció, arculati kézikönyv, belső szabály-

zatok/folyamatábra, jelentések, termékkatalógus, 

iparjogvédelmi bejelentés lajstromszáma, publikációk, 

sajtómegjelenések, vállalati környezet bemutatása, 

felhasználói vélemények, díjak, egyéb elismerések stb.)

Az értékelés során a bírálóbizottság a megadott szem-

pontok, a kitöltött kérdőív, a benyújtott esszé, valamint 

a pályázathoz csatolt dokumentumok alapján dönt a 

díj odaítéléséről (szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt). A döntésről a pályázók, illetve a jelöltek 

írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben jogor-

voslatnak helye nincs.

BENYÚJTÁS
Postacím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

Magyar Formatervezési Tanács Irodája,

Design Management Díj 2018

1438 Budapest, Pf. 415.

E-mail cím: mfti@hipo.gov.hu

(tárgy: Design Management Díj 2018) 

Érvénytelen a nevezés, illetve a jelölés,  

ha határidőn túl érkezik be.

EREDMÉNYHIRDETÉS
A díj átadására az őszi Design Hét Budapest keretében,  

a Magyar Formatervezési Díj 2018. évi ünnepélyes 

díjátadó gálájának részeként kerül sor. Az eredmény  

a díjátadás napjáig nem nyilvános. 

 TOVÁBBI INFORMÁCIó
Kohut-Jankó Anna  

telefon: 06 1 474 58 59 

e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu 

Az aktuális felhívás, a kérdőív és a korábbi évek díjazott 

szervezetei elérhetőek: www.mft.org.hu

Magyar Formatervezési Tanács nevében eljáró  

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Budapest, 2018. március 1.

A BíRÁLóBIZOTTSÁG TAGJAI

Dr. Bauer András

elnök – egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem,  

a Magyar Formatervezési Tanács tagja

Barcza Dániel DLA 

stratégiai rektorhelyettes,  

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Cselényi Krisztina 

főtitkár, Magyar Bútor és Faipari Szövetség

Dr. Csuhaj V. Imre

elnök-vezérigazgató, Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.

Lelkes Péter DLA habil 

Munkácsy Mihály-díjas formatervező, habil. egyetemi 

magántanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi  

Egyetem, a Magyar Művészeti Akadémia tagja,  

a Magyar Formatervezési Tanács tagja

Nemes Attila 

művészettörténész (Kitchen Budapest Médialab)

Dr. Simon Attila 

vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.,  

a Magyar Formatervezési Tanács tagja

Tóth Krisztián 

Cannes Lion, Clio, Epica, D&AD, One Show, ADCE, Golden 

Drum és „Innovator of the Year” díjas kreatív szakember, 

kockázati tőkebefektető és tanácsadó



01 A SZERVEZET NEVE    

TELEFON                                  EMAIL    

SZÉKHELY    

02 KAPCSOLATTARTÓ NEVE    

TELEFON                                  EMAIL    

CÍM    

03 INDOKLÁS    

   

   

   

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki)

NEVEZÉSI  
LAP

NEVEZZE SAJÁT  
SZERVEZETÉT A DíJRA

Nevezés és pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2018. június 1.  (postabélyegző, valamint az e-mail elküldésének dátuma szerint)

NÉV    

NYILATKOZATA:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Formatervezési Tanács Irodája és a bírálóbizottság a fentiekben megadott személyes adataimat

a Design Management Díj 2018 odaítélésével összefüggésben nyilvántartsa és kezelje.

DÁTUM   ALÁÍRÁS   
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NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
(A Magyar Formatervezési Tanács Irodája tölti ki)

A jelölés hiányos kitöltés esetén is érvényes. 

JELÖLŐ  
LAP

JELÖLJE A KIVÁLó  
PÉLDÁNAK TARTOTT 
SZERVEZETEKET!
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TELEFON                                  EMAIL    

CÍM    

03 INDOKLÁS    

   

   

   

JELÖLT ADATAI

AJÁNLó ADATAI 

Nem saját szervezetre vonatkozó ajánlás esetén. Kérjük abban az esetben töltse ki,  

ha további tájékoztatást kér a Design Management Díj fejleményeiről.

Jelölési határidő: 2018. április 9. (postabélyegző, valamint az e-mail elküldésének dátuma szerint). A *-al megjelölt mezők kitöltése kötelező.

AJÁNLÓ NEVE*    

TELEFON                                  EMAIL    

CÍM    

A JELÖLŐ NYILATKOZATA:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Formatervezési Tanács Irodája és a bírálóbizottság a fentiekben megadott személyes adataimat

a Design Management Díj 2018 odaítélésével összefüggésben nyilvántartsa és kezelje.

DÁTUM*   ALÁÍRÁS *   


