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Termékfejlesztés a népi kézművességben 
 
 
A Hagyományok Háza a Népművészeti Egyesületek Szövetsége szakmai felügyeletével 
MesterPorta bolt üzemeltetését tervezi, melyhez az árukészlet kialakításához az alábbi 
felhívást teszi közé. 
 
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége „Termékfejlesztés a népi kézművességben” 
címmel egy új projektet indít, amely elsődleges célja a tájegységekre jellemző népi kézműves 
tárgyak megújítása, olyan újszerű, innovatív alkotások létrehozása és piacra segítése, 
amelyek őrzik az adott tájra jellemző népművészeti stílusjegyeket. Az újragondolt tárgyak 
funkcióval bírnak és alkalmazkodnak a mai hazai és külföldi vásárlók igényeihez. 
 
Egyre inkább tapasztalható, hogy szükség van erre a megújulásra, hiszen a tudatos, 
fizetőképes vásárlói rétegnek növekszik az igénye a minőségi kézműves termékek iránt.  
 
Megfigyelhető, hogy: 

- egyre erősödőben van a kereslet mindenféle személyre szabott ajándéktárgy iránt 

- növekszik a kereslet az értékhordozó használati tárgyakra, ide tartoznak a 
népművészeti elemekkel díszített vagy ellátott tárgyak 

- egyre erősebb a társadalmi érzékenység a fenntartható módon előállított, jó 
minőségű használati tárgyak vagy öltözet iránt 

A termékfejlesztésnek az lenne a célja, hogy egy olyan széleskörű paletta kerüljön 
kialakításra, amely magába foglalja a baráti ajándék kategóriákat, a protokolláris, hivatalos 
ajándékokat, illetve a használati értékkel bíró praktikumokat is, ahol a használati érték 
elsődleges, ugyanakkor népi motívumokat, jellemzőket hordoz és a NIO zsűrizés 
kritériumainak is megfelel.  
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Jelen felhívásban az ajándéktárgy kategóriában várjuk azoknak az alkotóknak a 
jelentkezését, akik már rendelkeznek elkészített, kivitelezett, újragondolt alkotással vagy, ha 
még nincsen elkészült prototípus, de van ötlet, terv, amit be tudna mutatni.  
 

Jelentkezés módja 2 fordulós 
 
2020. február 10 – ig: 
Részvételi szándékot kérjük jelezni a neszfolk@nesz.hu email címre, megjelölve a kategóriát 
és mesterséget valamit az alábbi adatokat: telefonszám, email cím, egyesületének neve 
 
2020. március 15 – ig:  
Az alábbi dokumentumok megküldése a neszfolk@nesz.hu email címre: 
 
Elkészített újragondolt alkotás kategória 

- fotó a termékről 

- a termék rövid bemutatása 

Ötlet az új termékre kategória 

- az újra gondolt alkotás terve ( lehet, akár kézi rajz is ) 

- az új termék rövid bemutatása 

A beérkezett anyagokból a NESZ Szakmai Bizottságainak vezetőiből és külső szakértőkből 
álló zsűri által legjobbnak ítélt terveket „Innovációs” díjban részesítjük az alábbiak szerint: 
 
I.díj: 400.000 Ft 
II. díj: 300.000 Ft 
III. díj: 200.000 Ft 
Ezen kívül a zsűri értékelése alapján további különdíjak is kioszthatók. 
 
Bízunk benne, hogy jelen projektünkkel egy olyan folyamatot tudunk elindítani a népi 
kézművesség területén, mely meghatározóvá válik az elkövetkező évtizedek tárgyalkotó 
népművészetének továbbéltetésében. 
 
Budapest, 2020. január 29. 
 

IGYÁRTÓ Gabriella  
ügyvezető igazgató 
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