
K I R A K AT V E R S E N Y  N A P T Á R 2 0 1 0
ÁPRILIS:
Budapest – Kossuth Lajos utca–Rákóczi út - Kirakat-Szépségverseny
– Szervező: Stúdió Metropolitana – honlap: http://studmet.hu/hu/
– A DekorSzövetség részt vesz a zsűrizésben április 16-án. 
– Közönségszavazás: május 16-ig. 

MÁJUS: 
Szeged – BELVÁROSI KIRAKATVERSENY 
– Szervező a DekorSzövetség, támogatója: Reök Palota, Szeged Városkép Kft.
– A kirakatverseny a „Szeged Napja 2010” programsorozat társrendezvénye.
– A kirakatok elkészítésének határideje: május 13.
– Jelentkezőket várunk: dsz@dekorszovetseg.hu – Részletek honlapunkon.

Budapest – Kirakat-Szépségverseny Pestszentimrén a Nemes utcában
– Szervezők: Stúdió Metropolitana és Pestszentimre Jövőműhely Egyesület
– A kirakatok elkészítésének határideje: május 17. – Zsűrizés: május 22. 
– információ: Bús Beatrix, + 36 30 456 6695, E-mail: bustrixi@enternet.hu

JÚNIUS:
Pécs – II. MEDITERRÁN KIRAKAT VERSENY
– Szervezők: DekorSzövetség és a Pécsi Polgármesteri Hivatal
– A kirakatok elkészítésének határideje: 2010. június 03. 10:00 óra 
– Zsűrizés: június 4. – Eredményhirdetés: június 4. 
– Jelentkezőket várunk: dsz@dekorszovetseg.hu – Részletek honlapunkon.

TERVEZETT VERSENYEK 2010-ben:
Debrecen, Budapest

H Í R L E V É L 
2010. április

Ha egyetért
célkitűzéseinkkel
kérjük támogassa 

működésünket
adója 1 % - ával!

Adószámunk: 18256419-2-43
Magyarországi Dekoratőrök 

és Kirakatrendezők 
Szövetsége

Amikor az 1 % is számít:

TAGDÍJ
2010
fizetési
emlékeztető 

Kérünk mindenkit, aki a DekorSzövetség
2010 évi tagdíját még nem fizette be
mielőbb, de legkésőbb április 30-ig pó -
tólja. A tagdíj egyéni tagjainknak 3 000 Ft,
céges tagoknak 10 000 Ft / év.

A tagkártyákat a 2010 június 2.-ai köz-
gyűlésen adjuk át. 
A TAGSÁG ELŐNYEI: ingyenes állás hirde-
tés közvetítés, pályázatokon való részvétel,
vásárlási kedvezmények, ki ra kat   verse nye -
ken való részvétel, DSZ programokon in -
gye  nes vagy kedvezményes részvétel. Csak
fizető tagjaink rendelkeznek szava za  ti jog-
gal a közgyűlésen. Tagjainknak ingyenes a
hirdetési lehetőség Hírlevelünkben. 

3 az 1-ben

3.)

2.)
KÖZGYŰLÉS

11 KIRAKAT című 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

A „nagy”DEKORATŐR 
ÉS KIRAKATRENDEZŐ 
TALÁLKOZÓ

1.)

A  S Z E R K E S Z T Ő  Ü Z E N E T E
Kedves Dekoratőrök és Kirakatrendezők!

... és mindazok, akik tán a szakmától elkanyarodtak, de a szívük mélyén mindig
dekoratőrök maradnak...

Hiszen Magyarországon hosszú évekig csak egyetlen iskolából kerülhetett ki
szak képzett kirakatrendező és dekoratőr. Ez az iskola helyszínt ha többször  vál -
toztatott is, a szelleme mindvégig vele volt... 

A Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetsége Önökért, Értetek az
Isko láért, értünk alakult immár 5 évvel ezelőtt 2005-ben. Ezt ünnepelni hívunk ben-
neteket június 2.-án a „nagy” Dekoratőr és Kirakatrendező Találkozóra, 18:00 órától 
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba! Mindenkit szeretettel várunk! 

Színes Hírlevelünk 2. éve, 2008 áprilisiában jelent meg, amely most 4 oldalon kí ván  -
ja tájékoztatni a szakmabelieket a legfontosabb szakmai hírekről eseményekről.

A TARTALOMBÓL

TAGDÍJ 2010 
Programjaink június 2.-án: 

Közgyűlés,  
11 Kirakat című kiállítás,

a „nagy” Dekoratőr és 
Kirakatrendező Találkozó
KIRAKATVERSENY NAPTÁR

Beszámoló 
látogatásunkról a QX-

Impex Kft.-nél (2. oldal)
Magyar Formatervezési Díj

Pályázata (2. oldal)
IBUSZ és a DSZ közös 

Kirakatgrafika Pályázata
(3. oldal)

A DekorSzövetség főbb
hírei (3. oldal)

Kirakatversenyek 
Budapesten (4. oldal)

SIGNEXPO
Álláshirdetés

(4. oldal)

Időpont: 2010. június 2. 
Helyszín: Magyar Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Múzeum
(1051 Budapest, Szent István tér 15.)
FŐ PROGRAMOK:
16.00 – Közgyűlés
18.00 – Kiállításmegnyitó
18.00–22.00-ig – a „nagy” Dekoratőr
és Kirakat rendező Találkozó színes 
programokkal.



IBUSZ KIRAKATGRAFIKA PÁLYÁZAT

Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. 

és a Ma gyarországi Dekoratőrök 

és Kirakatrendezők Szövetsége

közösen meghirdeti az IBUSZ egy

irodája portál-kirakatának grafikai

látványterv pályázatát.

További elvárások:
5.) Látványelemeiben, utalhat a grafika a
több, mint 100 éves cég 100%-os magyar tu -
laj  donúságra, de „paprika fűzérek” ne legye -
nek!
6.) Elegáns, fiatalos, trendi legyen.
7.) Adoptálható legyen, a további iroda
portálokra is.

A beadás módja: 
A beadás jeligésen történik  (nagy borítékban a
terv, a borítékon a jelige van feladóként feltün-
tetve, kis borítékban a jelszóhoz tartozó név,
cím, telefonszám, e-mail cím), postai úton vagy
személyes eljuttatva a De kor Szövetség címére.

A terv leadás, alaki követelményeivel kapcso-
latos elvárások: 
1:20-es méretarányos rajz, színes látványrajz,
műszaki és látvány leírása a kivitelezéshez.

Díjazás: 
I.helyezett díjai:
-  Oklevél, 
- Hivatalos IBUSZ REFERENCIALEVÉL, a Feren-
ciek terén lévő irodájának portáltervezéséről,
melyet a nyertes feltüntethet önéletrajzában és
egyéb helyeken.
- „Duna parti wellness party” hétvégi üdülés
két főre, 2 éjszakára a ráckevei Kék Duna Well-
ness Hotel****-ben (http://www.wellness -
hotel.hu/). A csomag összértéke 90.000 Ft.
- Kivitelezési árajánlat kérése a terv meg-
valósítására
- IBUSZ  és Dekorszövetség ajándékcsomagja.
II-III. helyezett díjai:
- Oklevél és IBUSZ  és Dekor Szövetség aján -
dék csomagja

A zsűri tagjai: Az IBUSZ részéről és a Dekor -
Szövetség elnökségéből. 

A nem nyert pályaműveket, az IBUSZ és a
DekorSzövetség a pályázóknak visszakül di,
amelyet később semmilyen körül mé nyek kö -
zött nem használ fel más célra sem.

Nem értékelhető pályázati anyag esetén, az
IBUSZ és DekorSzövetség nem hirdet nyertest.

A pályázat jellege: Kizárólag DekorSzövetség
tagok vehet részt a pályázaton, akik részletes
tájékoztatást kapnak.

Információs telefonszám: DekorSzövetség 
+36 20 486-9229

A pályázat beadásának határideje 2010. május
elején lesz. Az időpontról külön tájékoztatót
küldünk.

Szempontok, amit a pályázónak a feladat
megoldásánál figyelembe kell venni: 
1.) A kirakatüveg felső részén lévő plasztikus
IBUSZ logó, melybe hátulról beszerelt led elekt -
ronika van, jól látszódjon! A logó leszerelhető,
mozdítható, de mindenképp használandó! 
2.) A bejárat melletti üvegfelületeken biztosí-
tani kell a belátást, mely az iroda ex kluzív meg-
jelenése miatt fontos. Az árfolyamjelző-  és
nyitva tartás  tábláknak és egyéb kötelező feli-
ratoknak ide kell kerülni. A hármas tagolású ki-
rakat felületnél, meg kell szüntetni az utcai
betekintés lehetőségét, viszont a belső image-
képsornak este nagyon jól láthatónak kell
lenni. Fontos! a középső üvegfelület csak kívül-
ről ragasztható. 
3.) A kirakat felületeken kell kommu nikálni,
az akciós utakat is.
4.) Alkalmazható a terveknél, pl.:  világító
belógat ható képkeretek, plazma monitor 92
cm átmérővel. 

Az IBUSZ és Magyarországi Dekoratőrök és Kirakatrendezők Szövetsége közös pályázata Kiír ták a Magyar
Formatervezési Díj  
pályázatát

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági min-
iszter a Magyar Formatervezési Tanács
közreműködésével meghirdette az idei Ma -
gyar Formatervezési Díj pályázatát, mely -
nek célja a kiemelkedő színvona lú
for  ma tervezői teljesítmény elismerése.

Pályázati kategóriák: termék; vizuális kom-
munikáció; terv; diák.
A pályázat beadási határideje 2010.
május 5. (postabélyegző szerint)
A bírálóbizottság tagjai: Pohárnok Mihály
ügyvezető igazgató, Design Terminál Kft., az MFT
tagja, a bírálóbizottság elnöke; Dózsa-Farkas András
formatervező művész, Dózsa-Farkas design team,
München, a bírálóbizottság elnökhelyettese; Benczik
Judit ruhaipari mérnök, igazgatóhelyettes, Modell Di-
vatiskola; Borkovics Péter Ferenczy Noémi-díjas
üvegtervező iparművész; Ferenczi Péter ügyvezető
igazgató, Alu-style Kft.; Göde András építész,
egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;
Harmati Hedvig textiltervező művész, tanszékvezető
helyettes, egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művé -
szeti Egyetem; Hörcher Péter kreatív igazgató, H-art-
directors Kommu nikációs Tervező Iroda; Dr. Kaucsek
György elnök, Magyar Ergonómiai Tanács; Orosz
István munkácsy-díjas grafikusművész, érdemes mű -
vész, a Széchenyi Irodal mi és Művészeti Aka dé mia
és a Magyar Mű vészeti Akadémia tagja, egye temi
tanár, Nyu gat-magyarországi Egyetem, az MFT tagja

A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kapható Majcher Barbara főtaná -
csostól, a 474 55 87- es telefonszámon
vagy a barbara.maj c her@hpo.hu e-mail
címen.

DEKORSZÖVETSÉG HÍRLEVELE 2010 – ápr i l is  /  2.  o ldal  – PÁLYÁZATOK



DEKORSZÖVETSÉG HÍRLEVELE 2010 – ápr i l is  /  3.  o ldal  – A DEKORSZÖVETSÉG HÍREI

KIRAKATVERSENY, SZEGED
— A védnökségünk alatt szervezésben
lévő szegedi kirakatversenyhez kere sünk
kirakatrendezőket, dekoratő röket akik ver -
senyznének, és/vagy önkéntes segí tséget
vállalnának a szervezésben!

Jelentkezni E-mailen, vagy telefonon a
DekorSzövetségnél lehet.

„KREATÍV” KIRAKATVERSENY
— A 30. Budapesti Tavaszi Fesztivál  ki-
rakatversenyén 7 fő De kor  Szö vetség ta -
gunk versenyzett. Az inter ne tes sza vazás
végeredménye április 15.-én derül ki. 
Az eredmény a http://www.btf.hu/ki-
rakat/index.php weboldalon éhető el. 

MEGALAKULT A VÁROS KÉP
MENEDZSMENT EGYESÜLET
— Szövetségünk egyik alapító tagja lett 
a 2010. március 25-én Budapesten mega-
lakult Város Kép Menedzsment Egyesület -
nek. Az elnökség tagjai közé Sándor
Miklós elnökünket delegáltuk.

SIGN MAGAZIN
— Megjelent Sign Magazin 2010/2.
száma, amelyben már a második cikk je-
lent meg  a DekorSzövetség  szakmai tá-
mogatásával „Kirakat a város arca – a
képzés a szakma jövője” címmel.
http://www.magyarsign.hu/

FELHÍVÁS
— A szeptemberi Signexpora tagjaink
jelent ke zését várjuk alkalmi és önkéntes
munkákra a DekorSzövetség standjára. 

GYŰJTÉS
— A DekorSzövetség anyaggyűjtésbe
kezd, amelyhez kérjük azok jelentkezé-
sét, akik szívesen hozzájárulnak egy
nagy sza bású kirakattörténeti kiállítás -
hoz, és az ezzel egyidőben megjelenő
könyvhöz: régi dekoros relikviával, ki-
rakatversenyek dokumentációjával, fotó-
val, érdekes vagy régi dekor elemmel,
vagy bármi témába vágó dologgal. 

A DEKORSZÖVETSÉG 
FŐBB HÍREI

TERMÉKBEMUTATÓ A QX-IMPEX KFT.-NÉL
Kellemesen telt a találkozó a nagy  keres-
kedés üzletvezetőivel márciusban. Varga
Éva és Varga Sándor szeretettel fogadták
a dekoratőröket, és egy remek capuccino
mellett segítettek eligazodni a számos
áruféleség között, és tájékoztattak a rende -
lési, vásárlási lehetőségekről. A 2010-es
karácsonyi dekoráció megtekintése mellett
más újdonságokat is láthattunk, ezek
például érde kes
vilá gító rend sze -
rek és nap  ele mes
rendszerek voltak.    

Fontos tudni,
hogy vásárlás kor
a szak ke reskedői
ár ked vezmé nyé nek igénybe vé tel é hez De -
kor  Szövet ség tagság és ajánlás szük-
séges. A QX-Impex Kft. a régi dekoros
vásárlóit is részesíti ebben a kedvezmény-
ben a DSZ-ajánló levél alapján, mely

ajánló levél előzetesen kérhető  
E-mailen, vagy telefonon a DekorSzövet-
ség elér hető sé gein. 

Az első regisztrációs vásárlás meg -
kezdése előtt kérjük a kontakszemélye ket
megkeresni.  A budapesti QX-Impex–
DekorSzövetség kontaktszemélye: 
Varga Éva, +36 30 9790-777. 
A pécsi QX-IMpex Kft–Dekorszövetség
kontaktszemélye:
Vajdáné Piroska, +36 30 437-4316.

A  S R I M A I  T E R A S Z  A L KO T Ó T Á B O R

2009 NYARÁN 
4.  ALKALOMMAL
RENDEZTÜK MEG 
HORVÁTORSZÁGBAN 
AZ ADRIA PARTJÁN,  
A SZABADISKOLA
JELLEGGEL MŰKÖDŐ
„SRIMAI  TERASZ” 
ALKOTÓTÁBORT NEVES
KÉPZŐMŰVÉSZEK 
ÉS AMATŐR ALKOTÓK
RÉSZVÉTELÉVEL.  

MŰVÉSZETI  VEZETŐ:  
SÁNDOR MIKLÓS

AZ  ALKOTÓTÁBOR 
IDŐPONTJA I  2010 -BEN:
2010.07.03 -10
2010.08 .21 -28

JEL ENTKEZÉS :
FALT IS  ROBERTÁNÁL
TEL . :  06  70  941  8605
VAGY  E -MA ILEN

SZÁLLÁS TELJES ELLÁTÁSSAL,
AUTÓBUSSZAL:
310 € (87.900 Ft) / FŐ 
+ ID. FORG. ADÓ: 1 € / FŐ / NAP
SZÁLLÁS:  4–6 FŐS 
APARTMANOKBAN.
KÖZLEKEDÉS:  CHARTER
BUSZJÁRATTAL (BUDAPEST-
VODICE) ,  V IDÉKI  FELSZÁLLÁS 
FELÁRRAL LEHETSÉGES.
EGYÉNI UTASOKNAK BUSZ
KTS.  NÉLKÜL:  
260 € (72.900 Ft)  /  FŐ
AZ ÁR TARTALMAZ EGY
SIBENIKI  VÁROSNÉZÉST,  ÉS
EGY KIRÁNDULÁST MURTER
SZIGETRE.

A  F t ÁR  TÁJÉKOZTATÓ  JELLEGŰ,
A  VALUTA  NAP I  ELADÁS I  ÁR -
FOLYAMA SZER INT  VÁLTOZHAT !w w w. s u n t r a v e l . h u

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERÜNK:

A  SR IMA I  TERASZ  
ALKOTÓTÁBOR 
ALKOTÁSA IBÓL
RENDSZERESEN
TÁRLATOT  
SZERVEZÜNK  
BUDAPESTEN 
ÉS  PÉCSETT.  



DEKORSZÖVETSÉG HÍRLEVELE 2010 – ápr i l is  /  4.  o ldal  

H I R D E T É S
Budakeszin működő (kicsi) műhelyünkbe keresünk változatos dekor-munkára
egyelőre „beugró” vagy 4 órás munkatársat. Corel és Photoshop ismerete fontos,
fóliavágásban, plakátnyomtatásban, autódekorációs munkában való jár tasság
előny. Olyan lányt vagy fiút keresünk, aki az ilyesmi dolgokat tudja, akar ja, sze -
reti… A műhely a Moszkva térről a 22-es busszal 25-30 perc alatt elérhető.

Dekorprint Plusz Bt. 2092 Budakeszi, Fő utca 274.
Telefon: +36 23 452 503 Mobil: +36 20 956 4935
E-mail: dekoring@t-online.hu
Web: http://www.dekorprintplusz.hu/

A DekorSzövetség havonta megjelenő 
HÍRLEVELE

Szerkeszti: a Szekesztőbizottság
Kiadja:

MAGYARORSZÁGI DEKORATŐRÖK 
ÉS KIRAKATRENDEZŐK SZÖVETSÉGE, 

A DEKORSZÖVETSÉG
Postacím: 1118 Budapest, 
Késmárki utca 4. Fszt. 3.
Fax: 06 / 1 / 361-4366
Tel.: 06 20 396 3568

E-mail: dsz@dekorszovetseg.hu
www.dekorszovetseg.hu

Adószám: 18256419-2-43
Bank: Budapest Bank 

10102093-57420300-01000004
A Hírlevél lemondható E-mailen.

HÍRLEVELÜNKBE HIRDETÉS FELADHATÓ!
Médiaajánlatunk kérhető, 

vagy letölthető honlapunkról.

DEKORATŐR
MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY

A DekorSzövetség
minősített

tanúsítványának tájékoz-
tató anyagát és a pályázati

nyomtatványt kérje
elérhetőségeinken

A SIGNEXPO Reklámdekorációs Szakkiállítás egy
nélkülözhetetlen fórum a reklám, és reklámdekoráció
terén a modern gépek, anyagok, technológiák, és a
gyártók, forgalmazók megismeréséhez. Az Signexpo
lehetőséget ad a különféle gépek, berendezések,
anyagokra nyomott nyomatok gyártás során való
megismerésére. Ezen felül a kapcsolódó rendez vé -
nyek – a DIGITALEXPO, DigitalSignage Fórum - révén
a szinergiai hatások kihasználására is alkalmas. 
Újdonságok: A 2010-es rendezvényt a korábbinál
szélesebb tematika, bővülő támogatói és lá togatói
kör jellemzi. A reklámajándék forgalmazók, kül-, és
bel téri reklámeszközök és POS gyár tók, forgalmazók,
kre atív stúdiók területén tevékenykedők is hangsúlyo -
zot tan meghívottak.

A II. GINNT EXPO, Nemzetközi Innovációs
Megoldások Kiállítása is csatlakozott a Signexpo -
Digitalexpo pároshoz, így a vonalkód- és jelöléstech-
nika, valamint a mobilkommunikáció élvonal beli
cégeivel bővül ez évtől a kiállítói kör. Mivel a GINNT

EXPO innovatív üzleti megoldásokat kínál a szolgál-
tatás-gyártás-logisztika és érté kesítés folyamatában
tevékenykedő vállalkozások számára.

Bővül a támogatói kör is, hiszen a CSAOSZ 2010-
ben a Hungaropack csomagolási verseny díjátadásá-
nak és a díjazott pályaművek bemutatásának
hely színéül ezt a kiállításcsokrot választotta.
Programok: A látogatói célcsoportot a kreatív stúdiók,
reklámügynökségek mellett bővül a nem kimondot-
tan reklámdekorációs területen működő, de végfel-
használóként (pl. egészségügy, oktatás, stb.) jelentős
keresletet támasztó üzleti szférával, ezért számukra
is vonzó konferenciaprogramot terveznek a szervezők
az alábbi témákban: „Mobilkommunikációs üzleti
megoldások”, „Lapkiadás és technológia”, „Korszerű
megoldások a weben”, „Out of home”.

Az alábbi kísérő eseményekre is sor kerül a ren-
dezvények három napja alatt: „Kiállítási marke ting -
eszközök termékversenye”, „A Legjobb Magyar
Nyomdász verseny“ díjátadása.


