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Pontozással 
győzött 

Nagy DáNiel formatervező 25 éves korábaN olyaN koNcepciót készített, 

amely Nem csak a magyar formatervezési Díj zsűrijéNek figyelmét keltet-

te fel, haNem a világsziNteN legNevesebb DesigN Díj, a reD Dot 22 tagú, Nem-

zetközi DöNtéshozó gárDájáNak elismerését is kiváltotta. 

a 
2000-es évektől már szinte szoká-
sos, hogy egy-egy magyar pályázó 
szerepel a red Dot díjazottak listá-
ján – ami természetesen kivételes 

eredmény annak fényében, hogy több ezer 
jelentkező közül kerül ki a néhány tucat győz-
tes –, ugyanakkor, egyszerre két termékterv 
díjat is elnyerő pályázó, még nem akadt. 

„amikor felvetette a barátnőm, hogy adjam 
be a jelentkezésemet a red Dotra, azt gondol-
tam, hogy ez nem egy olyan hétköznapi ember-
nek való, mint én” – mesél Dani a szerencsés vé- 
letlenek egybeeséséről, aminek köszönhetően 
két red Dot Design concept-díjat vehet át 2014. 
szeptember 26-án szingapúrban. a Nyugat- 
magyarországi egyetem/ami formatervező  

szakának hallgatójaként, erasmusszal a göte-
borgi egyetem azonos szakára igazolt, ahol 
végül a tervezett fél évnél hosszabban maradt, 
felvételt nyert ugyanis az ma diákok közé.  
„sopronból is megmaradtak hasznos szakmai 
ismeretek. például a rovar-analógia, az antro-
pomorf elmélet a mai napig kihat a gondolko-
dásomra, ezt vettem alapul a hátizsák formá-
jánál, ami díjat nyert. göteborgban nagyon 
élveztem, hogy  az iskolában a saját ötleteimet 
valósíthatom meg, inspirált az a szabadságér-
zet, amit az oktatás közvetít. Nemzetközi, an- 
gol nyelvű a képzés és nincsenek osztályza-
tok. a diplomavédés publikus esemény, ren- 
geteg érdeklődőt vonz, a diplomamunkák pedig 
a helyi kortárs művészeti múzeumban láthatóak 

3 hónapig.” – folytatja a beszámolót. a diplo-
mamunkák sorából – valódi problémát meg-
oldó jellege miatt – kitűnő projekt a fogásza-
ti hátizsák volt, amellyel akár több műtét is 
elvégezhető a fejlődő országok bármely, orvo-
silag kevéssé ellátott részén. annak érde-
kében, hogy az ötlet szakmailag megállja  
a helyét, fogorvos nagybátyja konzultált Dani-
val és gyűjtötte össze számára a szakkiállí-

tások releváns anyagait. ez a termékkoncep-
ció hozta meg 2011-ben a formatervezési Díj 
kiállításán való bemutatkozás lehetőségét az 
akkor még 25 éves friss diplomásnak, és most 
az egyik red Dotot. 

a második red Dot-díjat egy víz nélkül műkö-
dő mosógép design-koncepciójért kapta, 
amelynek kidolgozásához szintén családi 
segítséget kapott: alkalmazott fizikával fog-

lalkozó húga aktív társa volt a gépben lezajló 
kémiai folyamatok megtervezésében. amikor 
az értesítő megérkezett a szingapúri díjáta-
dóról, magyarországi főnöke, az art1st cég 
vezetője elismeréséül megvásárolta a rep- 
jegyet, és a szingapúri szállást is kifizette Dani-
nak. a kérdés csak az, hogy vajon a ma 29 éves 
fiatalt milyen szerencsés véletlenek és mer-
re repítik tovább a szakmai sikerek útján.

a fogászati hátizsák a fejlődő országokban dolgozó orvosokat segítheti

Víz nélküli mosógép, családi segítséggel tervezve
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