A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

Boldog ünnepeket!
Köszöntjük az Olvasót!
Hírlevelünkben az elmúlt hónapokban történt és
a legfrissebb eseményekről tájékoztatjuk.

Testületi munka
A Magyar Formatervezési Tanács ez évi negyedik
ülésére 2017. december 8-án 10 órától került sor a
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti
Hivatalának
konferenciatermében. A testület megvitatta 2018. évi
munkatervét. Az ülésre meghívást kapott Sebastian
Tamás, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
innovációs igazgatója, akivel élénk eszmecsere folyt
a kereskedőház és az MFT további együttműködési
lehetőségeiről.

Nemzeti díjak, ösztöndíjak
Magyar Formatervezési Díj 2017
Irodánk jelenleg a 2018-as felhívás előkészítésén
dolgozik, a bírálóbizottság felállításához a szakmai
szervezetek személyi ajánlásait bekértük. A felhívás
kiírására várhatóan jövő év kora tavaszán kerül sor.
Kövesse Ön is a Magyar Formatervezési Díj oldalát,
és értesüljön közvetlenül a legfrissebb
információkról:
facebook.com/magyarformatervezesidij
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Design Management Díj 2017
A Design Management Díj eddigi kilencéves
tapasztalatai, a további fejlesztési lehetőségek
feltárása érdekében napirendre kerül a Díj
megújításának lehetősége. A testület 2018-as
munkaterve keretében dr. Bauer András tanácstag
vezetésével, aki egyben a díjat odaítélő
bírálóbizottságot is számos alkalommal elnökölte,
2018 elején szakértők, így korábbi bizottsági tagok
bevonásával tekinti át a fejlesztési lehetőségeket,
illetve a designmenedzsment-szemlélet további
erősítését a KKV-szektorban, elősegítve, hogy a
vállalati döntéshozók versenyelőnyt lássanak a
stratégiai
designmenedzsment-szemlélet
alkalmazásában.
Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
Az ösztöndíjasok beszámolóinak elfogadásával erre
az évre lezárult az idei Moholy-Nagy László
Formatervezési Ösztöndíjprogram.
Irodánk dolgozik az elkészült ösztöndíjas projektek
bemutatásán, az elmúlt évhez hasonlóan az
ösztöndíjasok szakmai programmal egybekötött
kiállításon
mutathatják
be
munkáikat
a
nagyközönségnek.
A jövő évi ösztöndíjprogram pályázati felhívását a
tervek szerint 2018 februárjában tesszük közzé.
Design Hét Budapest 2017: START
Október 15-én zárult az immár 14. alkalommal
megrendezett
Design
Hét
Budapest.
A
programsorozat védnöke és szponzora a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar
Formatervezési Tanács volt. 2017-ben minden
eddiginél több, a Budapesten és a vidéki
városokban megszervezett eseményekkel együtt
mintegy 200 programmal várta a Design Hét
Budapest az érdeklődőket.
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A programok során, illetve az azokat követően
begyűjtött visszajelzések alapján az események
döntő többsége a szervezők által elvárt létszámmal,
sikeresen zajlott le. A visszajelzések alapján a
vállalkozásindításhoz, -fejlesztéshez kapcsolódó
eseményekből soha nincs elég, hiszen egyrészt
folyamatosan változik a piaci, jogi és pénzügyi
környezet, illetve szabályozás, valamint változnak a
vállalkozások tevékenységi körei, prioritásai és céljai
is. Mindezek miatt a vállalkozások létrehozását
bátorító, a speciálisan a design területén
tevékenykedő vállalkozások igényeire szabott,
sokrétű és naprakész tudást biztosító eseményeket
minden évben igen nagy érdeklődés kíséri, így a
projektstáb a jövőben is ezek továbbfejlesztését
tervezi.
A nagyközönség körében a Design Hét Budapest
továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A
programok ingyenesek, így a résztvevők pontos
száma nem ismert, ugyanakkor a partnerek részéről
és a projektstáb számára érkező visszajelzések
egyaránt azt mutatják, hogy a design iránti nyitottság
évről évre nő, elfogadottsága egyre nagyobb a
nagyközönség körében.
A gazdasági döntéshozók körében a Design Hét
Budapest ismertsége szintén évről évre növekszik.
Köszönhetően a gazdasági szempontokra és a
médiapartneri együttműködésekre a korábbinál is
nagyobb hangsúlyt fektető kommunikációnak, az
idén a korábbinál több cégvezetőt, döntéshozót
értünk el üzeneteinkkel. A következő években
kiemelt cél, hogy a gazdasági döntéshozók és a
designszakma közötti hidakat tovább építsük, hogy
a design társadalmi hasznossága mellett a
gazdasági jelentőségére is még jobban felhívjuk a
figyelmet annak érdekében, hogy a hazai kis- és
középvállalkozások, a kreatívipar, a designszakma
még tovább fejlődhessen és erősödhessen.
A 2017. évi Design Hét Budapest zárását követően
már megkezdődött a jövő évi események
előkészítése is. A 2018-ban létrejöttének tizenötödik
évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat a tervek
szerint tovább bővíti vidéki partnervárosainak körét,
az idei kedvező tapasztalatok alapján pedig a
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jövőben
is
kiemelt
szerepet
szán
a
designvállalkozások
fejlesztéséhez
kapcsolódó
programoknak. A jól bevált és közkedvelt
eseményeket
–
a
díszvendég
ország
bemutatkozása, a sztárdesignerek előadásai, a
Nyitott Stúdiók, a designtúrák, valamint a design
világnapjához kapcsolódó Budapest Design Map
bemutatása – továbbra is megrendezi, de emellett
újakat is tervez a Design Hét Budapest szervezője,
a
Magyar
Formatervezési
Tanács.
A
rendezvénysorozat előkészítésével kapcsolatban
további információ a Magyar Formatervezési Tanács
Irodájától kérhető.

Hírek a szellemi tulajdonvédelem világából
Változnak a PCT-bejelentésekkel kapcsolatos
egyes illetékek és -kedvezmények
2018. január 1-jétől változnak egyes, a nemzetközi
szabadalmi (PCT-) bejelentésekkel kapcsolatos
bejelentési és kutatási illetékek, valamint az
elektronikus bejelentések illetékkedvezményeinek
magyar forintban meghatározott összegei.
Az illetékek forintban meghatározott összege
változásának szabályait és rendjét a PCT Unió
Közgyűlése által elfogadott, az egyes díjak
egyenértékének
meghatározására
vonatkozó
irányelvek (Directives of the PCT Assembly Relating
to the Establishment of Equivalent Amounts of
Certain Fees) rögzítik.
Ennek
megfelelően
a
Szellemi
Tulajdon
Világszervezetének (WIPO) főigazgatója minden év
októberében – az érintett hivatalokkal folytatott
konzultációt követően – javaslatot tesz a nemzetközi
szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos illetékeknek
a svájci franktól eltérő devizákban meghatározott új
összegeire a svájci frank, illetve egyéb pénznemek
(esetünkben a magyar forint, illetve az euró)
egymáshoz viszonyított, az adott év októberének
első hétfőjén érvényes árfolyama alapján. A
módosított összegek – ellenkező főigazgatói döntés
hiányában – a soron következő év első napján
lépnek hatályba.
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2018. január 1-jétől a nemzetközi szabadalmi
bejelentésekkel kapcsolatosan az alábbi illetékek
fizetendők:
1.

Nemzetközi bejelentési díj: 363.000 HUF
1. 30 oldalt meghaladóan, laponként: 4.100 HUF
2. e-bejelentés esetén alkalmazandó
illetékkedvezmények a PCT Végrehajtási
Szabályzatához mellékelt Illetéktáblázat
1. 4. pont b) alpontja alapján: 54.600 HUF
2. 4. pont c) alpontja alapján: 81.900 HUF

2. kutatási díj az Európai Szabadalmi Hivatal és a
Visegrádi Szabadalmi Intézet kutatóhatóságként
történő megjelölése esetén: 585.300 HUF

A fenti illetékek változását és az illetékek pontos
összegét a WIPO 2017. november 16-án tette közzé
hivatalos lapjában (PCT Gazette, Official Notices,
Fees Payable Under the PCT, 168–176. oldal), ami
elérhető az alábbi linken:
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/official_
notices/officialnotices.pdf.
Új HENT-ismertetőfüzet
2017. november 9-én megjelent a Hamisítás Elleni
Nemzeti Testület
(HENT)
vagyoni hátrány
meghatározásával kapcsolatos ismertetőfüzete.

A
kiadvány
a
HENT
jogérvényesítési
munkacsoportja által kidolgozott anyag, amely a
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NAV, az Igazságügyi Minisztérium (IM) és az
SZTNH képviselőivel folytatott egyeztetések nyomán
nyerte el végleges formáját. Célja, hogy gyakorlati
segítséget
nyújtson
a
vagyoni
hátrány
meghatározásához.
A teljes kiadvány elérhető a HENT honlapján:
http://www.hamisitasellen.hu/wpcontent/uploads/2017/11/HENT_VagyoniH%C3%A1
tr%C3%A1ny_kisf%C3%BCzet_2017_11.pdf.
HENT-kutatás az internetes tartalmakról
Az illegális tartalmak ingyenes letöltése elsősorban
a gyors és egyszerű hozzáférés miatt népszerű a
fiatalok körében, továbbá a letöltött tartalmak sok
esetben törvényes úton nem is beszerezhetők,
derült ki a HENT fiatalokat érintő legfrissebb
országos felméréséből.
A kutatásból kiderül, hogy a fiatalok több mint
négyötöde (84%) zenehallgatásra, háromnegyede
(75%) filmnézésére, kétharmada vásárlásra, 50%-a
pedig különböző játékokra is igénybe veszi az
internetet. A hat évvel ezelőtti eredményekhez
képest a fiatal felnőttek körében mára jelentősen
(46%-ról 71%-ra) megugrott az online hírek
fogyasztása.
A kutatás szerint a fiatalok közel fele (45%) fizetett
már életében legalább egyszer online beszerezhető
vagy azon keresztül elérhető tartalomért, ez a férfiak
59%-ára és a nők 31%-ára volt jellemző. A nem
fizetőknek mindössze egyharmada lenne hajlandó a
jövőben pénzt áldozni legális tartalmakért. A HENT
felméréséből az is kiderül, hogy az internetes
tartalmak esetében a jogszerűtlen források legálistól
való
megkülönböztetése
a
fiatal
felnőttek
egynegyedének okoz gondot.
A felmérés szerint a zenei tartalmak első számú
szolgáltatója továbbra is a YouTube (88%), emellett
a válaszadók csaknem kétharmada (64%) letölti a
tartalmakat]. A fiatalok egyharmada valamelyik
streamalapú zeneszolgáltatónál már regisztrált, és
annak többnyire valamilyen ingyenesen elérhető
verzióját veszi igénybe. A letöltési megoldások közül
a legnépszerűbb platform a YouTube downloader
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(70%), amelyet a régóta ismert torrentezés (55%)
követ.
A filmek esetében ugyancsak fontos szerepe van a
letöltésnek (64%), ami 2011-hez képest már 10
százalékpontos növekedést jelent. Emellett az
ugyancsak ingyenes, streamalapú filmnézés is
népszerű (50%). Pozitív fejlemény, hogy már
minden ötödik megkérdezett válaszolta azt, hogy
legális internetes felületeken keresztül is nézi a
filmeket.
A HENT kutatásából az is kiderül, hogy ezen
tartalmak ingyenes letöltése mögött sokkal inkább a
gyorsabb és egyszerűbb hozzáférés húzódik meg,
mintsem az ingyenes hozzájutás lehetősége.
Ugyanakkor a válaszadók egy jelentős része (56%)
szerint a letöltött tartalmak sok esetben nem is
beszerezhetőek legális úton.
A kutatás letölthető a HENT honlapjáról:
http://www.hamisitasellen.hu/wpcontent/uploads/2017/11/Hent_kut_2017_Free.ppt.
Agroteka Roadshow Budapest
A
Szellemi
Tulajdoni
Jogsértések
Európai
Megfigyelőközpontja
(EUIPO
Observatory)
Agorateka
elnevezésű
projektje
keretében
összegyűjti és hozzáférhetővé teszi a legális
tartalmakat azzal a céllal, hogy segítse a
fogyasztókat a jogszerű források elérésében.
Magyarországról a HENT és az SZTNH segíti a
nemzetközi projekt munkáját.
A Megfigyelőközpont a program népszerűsítése
céljából roadshow keretében keresi fel az érintett
tagállamokat, és mutatja be az Agorateka program
részleteit.
A roadshow első állomása Magyarország volt, 2017.
november 7-én az SZTNH konferenciatermében
mutatták be a projektet, a program keretében
konzultációs lehetőséget is biztosítottak. A
Megfigyelőközpont delegációját Alexandra Poch, az
EUIPO szolgálatvezetője vezette. A rendezvényen
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az SZTNH és a HENT részéről Kállayné dr. Csik
Ildikó elnökhelyettes asszony köszöntötte a
jelenlévőket. Ezt követően került sor az Agorateka
projektet bemutató előadásokra, majd a résztvevők
kérdései után kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség.
A projektről bővebb információ elérhető az
Agorateka honlapján: https://agorateka.eu/ea/
Figyelmükbe ajánljuk
A Magyar Innovációs Nagydíj pályázata
A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar
Innovációs Szövetséggel közösen – a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal
főtámogatásával,
a
Földművelésügyi Minisztériummal,
a
Nemzetgazdasági
Minisztériummal,
a
Nemzeti
Fejlesztési Minisztériummal és a
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti
Hivatalával
együttműködve 26. alkalommal hirdeti meg a
Magyar Innovációs Nagydíj pályázatát.
A 2017-es esztendő legjelentősebb innovációs
teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj
mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények
további, összesen öt kategóriában kaphatnak díjat:
● Ipari Innovációs Díj,
● Agrár Innovációs Díj,
● Környezetvédelmi Innovációs Díj,
● Fejlesztési Innovációs Díj és
● a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Innovációs Díja.
A legeredményesebb 2015. január 1. után alapított
innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar
Innovációs Szövetség „A 2017. év legjobb
startup vállalkozása” díját nyerheti el.
A pályázaton közvetlen jelentkezés vagy javaslat
alapján azok a Magyarországon bejegyzett
vállalkozások vehetnek részt, amelyek a 2017.
évben kiemelkedő műszaki, gazdasági innovációs
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teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új
szolgáltatások értékesítése) jelentős üzleti hasznot
is elértek. Az innováció kiindulási alapja kutatásfejlesztési eredmény, szabadalom, know-how
alkalmazása, technológiatranszfer stb. lehet.
A díjak ünnepélyes átadására 2018. március végén
kerül sor az Országházban.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány
Kuratóriuma által felkért elismert tudósokból,
gazdasági szakemberekből áll, elnöke dr. Pálinkás
József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal elnöke.
Az elbírálás során a bírálóbizottság a 2017-ben elért
többleteredmény/többletárbevétel
és
egyéb
műszaki, gazdasági előnyök mellett az innováció
eredetiségét,
újszerűségét,
illetve
társadalmi
hasznosságát,
valamint
a
pályázat
kidolgozottságának színvonalát is értékeli.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges,
ellene fellebbezésnek helye nincs. Korábban
Magyar Innovációs Nagydíjjal elismert innovációval
újból pályázni nem lehet.
A nevezéshez szükséges dokumentumok:
-

1 oldalas összefoglaló, amelynek mintája a
www.innovacio.hu/nagydij oldalról tölthető le,

-

részletes leírás a megvalósításról, az elért
piaci,
illetve
gazdasági
eredményről
(többleteredmény, éves többletárbevétel, piaci
részesedés növekedése stb.), valamint arról,
hogy külső (pályázati) forrás mennyiben
segítette az innovációs teljesítmény elérését,
összesen maximum 10 A/4-es oldalon,

-

referenciák igazolása (szakvélemény, vevők
véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),

-

nyilatkozat a közölt adatok, információk,
valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok
hitelességéről.
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E2O ergonómiai ötletpályázat 2018
A Magyar Ergonómiai Társaság pályázatot hirdet
E2O – Ergonómiai ötletpályázat – 2018 címmel. A
pályázat keretében olyan termékötletek nyerhetnek
elismerést,
melyek
mindennapi
életünket
könnyebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá és
hatékonyabbá
teszik,
valamint
egészségünk
megőrzését szolgálják.
A pályázat címe:
E2O – Ergonómiai ötlet-pályázat – 2018
A pályázat kiírója: Magyar Ergonómiai Társaság
Benyújtási határidő: 2018. június 30.
Eredményhirdetés: 2018. október
Pályázható kategória:
Kizárólag magyarországi felsőoktatásban tanuló
hallgatók pályázhatnak, piacra még be nem vezetett
termékötleteikkel (termékcsalád-ötleteikkel).
A pályázat elbírálásának szempontjai:
A pályázat célja az egészséges életfeltételek
megteremtése
érdekében
az
ergonómiai
szempontokat magas színvonalon teljesítő termékek
elismerése. A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja
el.
Az ergonómiai szempontok magas színvonalú
teljesítésének értékelési szempontjai:
 az egészséges életfeltételek megteremtése
 biztonságos kezelhetőség
 az ergonómiai funkciók hatékony megjelenítése
 a funkció hatékony betöltése
 a kényelmes használat biztosítása
 magas esztétikai minőség
A pályázattal kapcsolatos további
letölthető adatlap és nyilatkozat:
http://www.e2o.ergonomiavilaga.hu/

információk,

Egy pályázat csak egy terméket vagy egy
termékcsaládot tartalmazhat. Nevezni új, valamint
korábban vagy egy időben más pályázatra még be
nem nyújtott munkával lehet. A pályázatot kizárólag
magyar nyelven lehet benyújtani.
A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a
hirdetményben (a sajtóban, a pályázat honlapján
megjelenő
információk)
szereplő
pályázati
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feltételeket. A pályázat kiírója a birtokába jutott
információt kizárólag a pályázat céljaira használja
fel. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul,
hogy azt a bírálóbizottság megismerje és értékelje,
valamint hozzájárul a pályázati eredmények
közzétételéhez.
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz is, hogy eredményeit, pályamunkáját a
pályázatkiíró a sajtóban megjelentethesse, illetve a
beérkezett pályázatok tartalmát reklámcélokra
felhasználhassa. A pályázók nem jogosultak
semmilyen
költségük
kompenzációjára
vagy
megtérítésére.
A pályázattal kapcsolatos további információk:
Dr. Horváth Péter György
e2o@ergonomiavilaga.hu
Nemzetközi kitekintő
Graduation Projects

A lengyel Zamek Cieszyn design szervezet idén is
meghirdette a Graduation Projects rendezvényt: a
visegrádi országokban (Csehország, Lengyelország,
Magyarország, Szlovákia) végzett designerek
diplomamunkáinak
seregszemléjét,
mely
kezdeményezésnek a Magyar Formatervezési
Tanács is szakmai partnere. A felhívásra az október
31-i határidőig összesen 354 diplomapályázat
érkezett be formatervezés és grafika kategóriában.
A kiválasztott projekteket 2018 elején a Zamek
Cieszyn létrejöttének 13. évfordulója alkalmából
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
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Cieszyn várában tartandó rendezvényen, illetve
nemzetközi kiállítás keretében mutatják be. A
bírálóbizottságban a formatervezés kategória
szakértőjeként – a Magyar Formatervezési Tanács
képviseletében – Hosszú Gergely négyszeres Red
Dot díjas designer, a Co&Co Designcommunication
Kft. ügyvezető-tulajdonosa vett részt. Beszámolóját
mellékletünkben olvashatják.
További
részletek,
pályázati
http://graduationprojects.eu/news/58

feltételek:

Ecodesign Díj 2017
November 27-én, Berlinben, a német szövetségi
környezetvédelmi minisztériumban adták át az idei
Bundespreis Ecodesign (German Federal Ecodesign
Award) elismeréseket. A projektet az IDZ
(Internationales Design Zentrum Berlin) szervezet
rendezi meg évről évre annak érdekében, hogy
díjazza és a nyilvánossággal is megismertesse
azokat az innovatív, kiválóan megtervezett,
fenntartható
termékeket,
szolgáltatásokat,
koncepcióterveket, melyek hozzájárulnak egy
élhetőbb, fenntartható környezet kialakításához. A
díjazott, illetve a jelölt alkotásokat utazó kiállítás
keretében mutatják be.

További információk a projektről és a 2017. évi
díjazottakról:
https://www.bundespreisecodesign.de/en/index.html
https://vimeo.com/bundespreiseco
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Ecodesign Díj 2018: pályázati felhívás – „Good
design has nothing to hide”
A német piacon forgalomban lévő termékek,
elérhető
szolgáltatások,
koncepciótervek
benyújtásával pályázhatnak alkotók, megrendelő,
illetve gyártó cégek, így a német kereskedelmi
forgalomban jelen lévő nemzetközi szereplők
számára is nyitott a megmérettetés lehetősége.
A projekteket 2018. január 15. és április 9. között
online lehet benyújtani, a pályázat nyelve német.
További információk:
https://www.bundespreisecodesign.de/en/wettbewerb.html
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nemzetközi
designügynökségek,
-vállalatok
számára, melyek digitális, elektronikus termékekkel,
szolgáltatásokkal,
jövőbe
mutató
koncepciótervekkel, ötletekkel nevezhetnek 2018.
március 31-ig.
A díj egyben ráirányítja a figyelmet a kiváló
designélmény, az innovatív technológiák életünkre
gyakorolt pozitív hatásaira. A 2018. augusztus 31 –
szeptember 5. között Berlinben megrendezett, IFA
Consumer
Electronics
Unlimited
globális
technológiai szakkiállítás keretében az összes jelölt
és díjazott projektet is megismerheti a nemzetközi
szakmai és nagyközönség.
További információk:
http://www.ux-design-awards.com/

UX Design Díj 2018: pályázati felhívás

A UX Design Díj pályázatát az IDZ (Internationales
Design Zentrum Berlin) szervezet írja ki minden
évben, az elismerés egyedülálló módon fókuszál a
user experience, vagyis a felhasználói élmény
minőségére digitális világunkban. A díj elnyerése
kiemelkedő
kommunikációs
értéket
jelent
designügynökségek, -vállalatok számára. A kiváló
felhasználói élmény ilyen módon való kiemelése
növeli a termékek, szolgáltatások és tervezői
készségek elismerését, sikerét a globális piacon.
A megmérettetésen részt vevők száma limitált, ezzel
is emelve a díj presztízsét. A pályázat nyitott
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
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Irodánk ezúton is békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag, sikeres új
esztendőt kíván!
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Melléklet
Graduation Projects 2017
Hosszú
Gergely
bírálóbizottsági
tag
beszámolója
Mivel a zsűrizésnek két online szakasza is
lezárult, így a személyes, helyszíni bírálat során
már a teljes spektrumát láthattunk annak, hogy
ebben a régióban hogyan is gondolkodik ma egy
végzős
designer,
mennyire
érzékeny
társadalmilag, mennyire idealista és kritikus az őt
körülvevő
világgal
szemben.
Büszkén
elmondhatjuk, hogy szakmánk legfiatalabb
generációja egyre érzékenyebb, afféle indikátora
és remélhetőleg katalizátora is a történéseknek.
Jó volt látni, hogy nagyon sok pályázó választotta
az „inclusive” tervezői irányokat, illetve számos
pályamű igazi fricska volt mai tárgy- és
infoepilepsziában szenvedő világunkkal szemben.
A zsűri elsősorban a jól kommunikáló terveket
kereste,
illetve
azokat
a
melléállásokat,
összefüggéseket, melyek kiválóan fémjelzik
napjainkban a designszakma felelősségét.
Összesen 354 pályamű, azaz diplomamunka
érkezett
Lengyelországból,
Szlovákiából,
Csehországból és Magyarországról, közülük 201
2D kategóriában, 153 pedig 3D-ben. Ez igen nagy
szám, ami azt jelenti: megvan a szakmai
utánpótlás, mi több,
a frissen végzett
designereknek mondanivalójuk is van.
Mind a négy visegrádi országból érkeztek
bírálóbizottsági tagok, akik szintén aktív
szakmabeliek, így nagy egyetértésben négy-öt
óra alatt meg is születtek a kiállításra szűkített
eredmények mind a 2D, mind pedig a 3D
kategóriában. A csaknem 360 pályamű közül 40
olyat találtunk, ami nagyon plasztikusan mutatja
be, hogy a térségbeli ifjú designerek hogyan és
milyen válaszokat adnak a mai világunkban
felvetődő olykor nagyon konkrét, olykor nagyon
átfogó globális kérdésekre. Ezt a negyven
pályaművet lehet majd látni a januári kiállításon; a
megmérettetés
magyar
részről
is
szép
eredményeket hozott, hiszen hazánkból tíz
diplomamunkát választott ki a bizottság.

Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
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Beküldött
pályázatok
Csehország
Lengyelország
Szlovákia
Magyarország
Összesen:

2D

3D

17
154
11
19
201

11
121
3
18
153

Együtt
28
275
14
37
354

Fotók: Hosszú Gergely
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