FELHÍVÁS
BUDAPEST DESIGN WEEK 2022 FESZTIVÁLON VALÓ RÉSZVÉTELRE
2022. OKTÓBER 7-16.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
2022-ben 19. alkalommal, október 7-16. között kerül megrendezésre a Budapest Design Week
fesztivál. A rendezvénysorozat védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
szervezője a Magyar Formatervezési Tanács.
A Budapest Design Week 2022-ben is hibrid fesztiválként kerül megrendezésre, melynek
keretében programjai egyszerre valósulhatnak meg hagyományos (offline) módon, kizárólag online
térben, illetve a két megjelenési módot ötvözve.
Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Budapest Design Week projektstábja idén is
meghirdeti a lehetőséget a programsorozathoz való kapcsolódásra, melynek központi témája:
TALÁLKOZÁSOK TEREI – ÉPÍTÉSZET ÉS DESIGN
A 2022-ben 19. alkalommal megrendezésre kerülő Budapest Design Week fókuszába idén
a találkozások tereit helyeztük. A téma konkrét értelemben a személyes és közösségi találkozások
tereire, fizikai vagy virtuális felületeire, átvitt értelemben pedig az építészet és design korszerű
találkozási formáira utal. Az igényes, magas színvonalú, egyéni és közösségi élettér az építészet
és a design bonthatatlan kapcsolata, egymást erősítő egysége révén jöhet létre. A designszemlélet
a projekt léptékétől független, átfogó szellemiség, a tervezői megközelítés egyetemes
érvényességét igazolja. A tradicionális érintkezési módokon túl azokat az új, virtuális lehetőségeket
is ide soroljuk, melyek a technológia természetes fejlődése, valamint a járvány és a háború
közelsége miatt megváltozott életünkben általánossá és meghatározóvá váltak. Ezek a valóságos
és virtuális építészeti és design terek jelentős hatással és üzenettel bírnak életünkre, ami hihetetlen
dinamikával válik egyszerre nyitottabbá, közösségivé, de egyszersmind élesebbé, zártabbá és
magányosabbá is.
A találkozás terének témája megváltozott életünkben különösen nagy figyelmet és új
értelmet nyert. A lakó- és középületek, kereskedelemi, szolgáltató és ipari létesítmények, valamint
települések, városok közösségi terei, a terekhez kapcsolódó design elemek, smart megoldások,
virtuális felületek, ezen találkozási terek direkt és indirekt hatásai állnak idei tematikánk
fókuszában. Olyan inspiráló pozitív és innovatív példákat tervezünk bemutatni, széles körben
ismertté tenni, melyek nóvummal, követendő megoldásokkal, szellemi üzenettel bírnak. E témával
igyekszünk mégis a legszélesebb spektrumban nyitva hagyni a kapcsolódás és együtt
gondolkodás lehetőségét a Budapest Design Week meghívott kiállítói, vendégei és külső partnerei
számára.
A Budapest Design Week 2022 központi kiállítása, valamint szakmai konferenciája is e
tematika minél teljesebb és tágan értelmezett kifejtésére vállalkozik. A kiemelt fontosságú szakmai
projekteken túl olyan társadalmi vonatkozású, szociális szemléletű, vagy előremutató ökologikus
megközelítésű megoldásokra is szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek nem méretük, hanem
jelentőségük, aktualitásuk miatt válnak megkerülhetetlenné.
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Budapest Design Week programsorozaton történő részvételhez az alábbi feltételek együttes
teljesülése szükséges:
– a program az alábbi szakterületek valamelyikével kapcsolatos: építészet, belsőépítészet,
bútortervezés, formatervezés, textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, 3D nyomtatás,
UI/UX tervezés, ékszertervezés, gasztrodesign, tipográfiai tervezés, service design, design
management, design elmélet, social design.
– a program a Budapest Design Week időtartama alatt kerül megrendezésre (hosszabb
rendezvény esetén a kezdő időpontnak kell a megadott időszakra esnie).
– jelentkező vállalja, hogy a rendezvény részleteit a Szervező által meghatározott határidőig, de
legkésőbb 2022. június 10-ig a későbbiekben egyeztetett módon a Szervező rendelkezésére
bocsájtja.
– jelentkező vállalja, hogy a programhoz jogtiszta, megfelelő felbontású és formátumú
képanyagot biztosít, melyet a Budapest Design Week saját kommunikációs felületein
(weboldal, social media, sajtóközlemények) felhasználhat, és melyek közléséhez ezen
felületeken a fotók szerzői jogának birtokosa hozzájárult.
– jelentkező vállalja, hogy amennyiben offline, tehát hagyományos személyes jelenléttel járó
rendezvényt szervez (kiállítás, előadás, stb.), azt a mindenkor hatályos közegészségügyi
rendelkezéseknek megfelelően teszi, tehát amennyiben a tervezett rendezvény napján például
az 50 főnél nagyobb rendezvények megrendezése tiltás alá esik, akkor a rendezvényt törli
vagy elhalasztja. A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem
vállal a hatályos rendelkezések résztvevő részéről történő be nem tartásáért, vagy a be nem
tartásából adódó, jelentkező által szervezett rendezvények esetleges következményeiért
(hatósági intézkedés, pénzbírság, közegészségügyi veszélyhelyzet okozása miatti eljárás,
pénzügyi kár, stb.). Kérjük, csak abban az esetben rendezzen offline eseményt, amennyiben
annak elmaradásának lehetőségével is számol!
RÉSZVÉTELI DÍJ
A Budapest Design Week védnöke és finanszírozója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
valamint szervezője, a Magyar Formatervezési Tanács számára kiemelt fontossággal bír a hazai
mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása. Tekintettel a koronavírus-járványra, a védnök és a
szervező a 2022-es évben a részvételhez kapcsolódó díj megfizetésétől eltekintenek, ezáltal
is hozzájárulva a hazai designvállalkozások bemutatkozásának elősegítéséhez, valamint a
kreatívipar illetve gazdaság élénkítéséhez.
AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI
A Szervező a beérkezett jelentkezések közül az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség, a
kreativitás, relevancia és szakmai minőség szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a
jelentkezőket, akiknek programja 2022-ben a Budapest Design Week hivatalos programjában
szerepelhet. Amennyiben a fesztiválra nevezett program tematikája eltérne a Budapest Design
Week 2022 tematikájától, a jelentkezőt kérnénk, a jelentkezési lapon indokolja ennek okát.
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A jelentkezők közül a Magyar Formatervezési Tanács tagjaiból álló szakmai grémium választja ki
a részvételre jogosultakat (résztvevők), az elbírálási eredményről a Szervező e-mailben értesíti a
jelentkezőket.
JELENTKEZÉS
A jelentkezés feltétele a felhíváshoz melléklet/a budapestdesignweek.hu weboldalról letölthető
jelentkezési lap és fotómellékletének hiánytalan megküldése. A jelentkezéseket „Budapest Design
Week jelentkezés” tárgyú e-mailben 2022. június 10-ig várjuk az designhet@designhet.hu
címre.
A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállalnak azért, ha az
adott időben fennálló egészségügyi helyzet miatt akár az egész rendezvénysorozat, akár egyes
rendezvények központi döntés, jogszabályi előírás miatt nem tarthatók meg. Kérjük, a Budapest
Design Week rendezvénysorozathoz való csatlakozás tekintetében fentieket vegye figyelembe!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Budapest Design Week
e-mail: designhet@designhet.hu
www.budapestdesignweek.hu
www.facebook.com/budapestdesignweek
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A személyes adatok adatkezelője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (elérhetőségei: 1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 7., postacím: 1438 Budapest, pf. 415, központi telefonszám: +36
1 312 4400, központi fax szám: +36 1 474 5534, központi e-mail cím: sztnh@hipo.gov.hu) és a
nevében eljáró Magyar Formatervezési Tanács Irodája (továbbiakban: MFTI; elérhetőségei: 1054
Budapest, Akadémia u. 21., postacím: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszám: +36 1 312
4400, központi e-mail: mfti@hipo.gov.hu); az SZTNH adatvédelmi tisztviselőjének neve: dr.
Hegedüs Krisztina (elérhetősége: adatvedelem@hipo.gov.hu).
A 2022. évi Budapest Design Week (Design Hét Budapest) rendezvénysorozat kapcsán az SZTNH
nevében eljáró MFTI kezeli a jelentkezők (Jelentkezők) alábbi adatait:
– a kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe,
– a programhoz köthető weboldal, közösségimédia-oldalak (Facebook, Instagram) és egyéb
oldalak elérhetősége, egyéb adatai
– a programon való részvételhez szükséges regisztrációhoz megadott adatok (telefonszám, email cím),
– fotókon látható és a címében szereplő személyes adatok, továbbá a szerző neve,
– a résztvevő szervezet/személy neve és egyéni vállalkozó esetében a megadott céges adatok,
– a kapcsolattartó személy neve és elérhetőségi adatai (e-mail cím, telefonszám), – valamint
mindazon személyes adatok, amelyeket az adatlapot beküldő jelentkező önként megad.
Az adatkezelés célja a Rendezvénysorozaton való részvétel és a megjelenési feltételeknek való
megfelelés megállapításához, valamint a jelentkezőkkel való kapcsolatfelvételhez (értesítéshez)
szükséges adatok biztosítása.
Az elutasított Jelentkezők által megadott valamennyi adatot az MFTI a döntést követő 1 hónapon
belül törli.
A Rendezvénysorozaton megjelenésre kiválasztott jelentkezők (Résztvevők) és kapcsolattartóik
nevét és elérhetőségi adatait az MFTI átadja az alábbi adatfeldolgozóknak: a Rendezvénysorozat
lebonyolítását szervező MFT nevében eljáró Express Innovation Agency Vasúti Műszaki
Vizsgálóközpont Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) és a Rendezvénysorozat honlapjának
üzemeltetője, a Farm Stúdió Kft. (1024 Budapest, Fillér utca 23. I. emelet 7.) részére; továbbá a
Budapest Design Week (Design Hét Budapest) 2022. projektstábjának (kurátor és a projektvezető),
valamint a Rendezvénysorozat megjelentetésében részt vevő további személyeknek (pl. fotós,
grafikus, nyomda, fordító, korrektor), akik/amelyek kiválasztása az együttműködési megállapodás
megkötésekor
még
folyamatban
van.
E
további
személyekről
az
MFTI
a
https://budapestdesignweek.hu weboldalon ad tájékoztatást.
A Rendezvénysorozaton megjelenő Résztvevőkhöz köthető személyes adatok (beleértve a
kapcsolattartói adatokat is) harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek
átadásra. A Résztvevők nevét, szükség esetén a kapcsolattartók nevét, valamint az adott program
jellegétől függően a releváns elérhetőségi adatokat az MFTI megjelenteti a Rendezvénysorozat
kétnyelvű felületén (www.budapestdesignweek.hu , www.mft.org.hu) is.
Az adatkezelés a Rendezvénysorozaton való megjelenés biztosítása, az érdeklődők tájékoztatása,
a Résztvevők és munkáik megismerhetőségének biztosítása, a Rendezvénysorozat
dokumentálása, valamint az esetleges ellenőrzésekhez az adatok rendelkezésre állása.
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A Rendezvénysorozathoz kapcsolódó szakmai dokumentumokat az MFTI maradandó értékű
iratként, az esetleg keletkező pénzügyi dokumentumokat az ellenőrzések lefolytathatóságának
idejéig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az SZTNH, az MFT és az MFTI tevékenységének közérdekű volta [GDPR
6. cikk (1) bek. e) pontja, (2)-(3) bek., a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII.
törvény 115/K. § b), c) és g) pontjai, a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének e) és f) pontjai].
Az adatok szolgáltatása nem kötelező, de azok elmaradása esetén a Jelentkezőnek a
Rendezvénysorozaton való részvételre való kiválasztása, illetve a Résztvevőnek a
Rendezvénysorozaton való részvétele nem lehetséges.
Az SZTNH és az MFTI automatizált döntéshozatalt eljárása során nem alkalmaz.
A személyes adatok forrása az önálló programmal jelentkező természetes személy, illetve jogi
személy vagy egyéb szervezet nevében eljáró személy.
Az SZTNH, az MFT és az adatfeldolgozói, illetve munkatársaik a személyes adatok
megismerésére és kezelésére kizárólag az adatkezelési célokhoz kapcsolódó feladataik
teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak; továbbá az adatok biztonságának garantálása
érdekében megtesznek minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést.
Az SZTNH az informatikai rendszereihez való hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi
lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a
rendszert minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az
ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. A rendszerhez
hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi)
okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához
szükséges szakmai, üzleti, adatvédelmi és információbiztonsági ismeretekkel.
Az SZTNH munkatársait, valamint az adatfeldolgozókat és munkatársait szigorú titoktartási
kötelezettség köti, és a feladatellátásuk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek
eljárni.
Az SZTNH és az MFTI adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át,
amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy az arra jogosult személy ehhez hitelt érdemlő
módon hozzájárult. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében
szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
bíróság vagy más hatóság felé, abban az esetben az adott bíróság vagy hatóság is hozzáférhet a
személyes adatokhoz.
Az SZTNH az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – azok bizalmasságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében saját eszközökön, védett
adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az SZTNH elhatároltan, külön
zárt szerverteremben tárolja, jogosultság-ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.
Az SZTNH többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános
hálózatok belépési pontjain minden esetben hardveres határvédelmi eszköz helyezkedik el. Az
adatokat az SZTNH redundánsan tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz
meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes
megsemmisítéstől.
Az SZTNH többszintű (hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű), aktív, komplex kártékony
kódok elleni védelemmel védi a belső hálózatait a külső támadásoktól, és folyamatosan
monitorozza a védelmi intézkedéseket, feltárandó az esetleges incidenseket. Az SZTNH által
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működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést
titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg.
Az SZTNH mindent megtesz annak érdekében, hogy informatikai eszközei, szoftverei
folyamatosan megfeleljenek az általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A fejlesztések
során olyan rendszereket alakított ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon
követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek.
Az érintetteket az alábbi jogosultságok illetik meg:
–
–
–
–

–
–

hozzáférés: mindenki hozzáférést kérhet az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz;
helyesbítéséhez való jog: kérheti adatainak helyesbítését, ha azok tévesen kerültek rögzítésre;
törléshez való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti a személyes adatainak
törlését;
adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR-ban meghatározott esetekben kérheti, hogy az
adatkezelő ideiglenesen függesszen fel mindenfajta műveletet – a tárolás és a GDPR-ban írt
további adatkezelések kivételével – a kezelt személyes adatain;
tiltakozáshoz való jog: bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
jogorvoslathoz való jog: amennyiben úgy véli, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
sérültek, panaszával elsősorban az SZTNH-hoz (postacím: 1438 Budapest, Pf. 415., telefon:
+36 (1) 312 4400., e-mail: sztnh@hipo.gov.hu), az illetékes törvényszékhez
(http://birosag.hu/torvenyszekek) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az érintetti jogokról szóló részletes tájékoztatás elérhető az adatbekérőn és a
https://budapestdesignweek.hu weboldalon.
A Magyar Formatervezési Tanács, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a
Rendezvénysorozathoz kapcsolódó anyagokat és az azokban foglalt adatokat jogosult feldolgozni
vagy feldolgoztatni, továbbá felhasználni tudományos kutatási vagy statisztikai célból, személyes
beazonosítást lehetővé nem tevő módon. Ez a felhasználás nem terjed ki az üzleti titoknak,
oltalmazott- vagy más módon védett, továbbá bizalmas információnak vagy személyes adatnak
minősülő adatokra.
Budapest, 2022. április 23.
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