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Moholy Extra!
Testületi munka
Örömmel adjuk hírül, hogy a miniszterelnök Pomázi
Gyula Zoltánt nevezte ki 2019. március 15-ei
hatállyal a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
elnökének, aki a Magyar Formatervezési Tanács
elnöke is egyben.
Moholy Extra – Finisszázs
A 30. jubileumi Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíjprogram 2019 ösztöndíjátadó ünnepsége.
A három évtizedes múltra visszatekintő MoholyNagy László Formatervezési Ösztöndíjprogram
évente újabb és újabb, izgalmas, innovatív
designprojektek, kísérletek megvalósítására nyújt
lehetőséget a fiatal tervezők, illetve a designelmélet
területén kutató fiatalok számára. Eddig több mint
kétszáz, 35 évnél fiatalabb hazai designer élhetett a
lehetőséggel, mely a szakmai fejlődést, tehetsége
kibontakoztatását segítette.
Az ösztöndíjpályázatot 2019-ben is meghirdette az
ösztöndíjprogramot kezelő Magyar Formatervezési
Tanács az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Szellemi
Tulajdon
Nemzeti
Hivatala
társfinanszírozásában, a Flying Objects Design
Studio együttműködő szakmai partnerségében. Az
ösztöndíjprogram pénzügyi lebonyolítását 2019-ben
is a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. végezi.
Az ösztöndíjbizottság két forduló keretében, április
10-én és 24-én megtartotta szakmai értékelését,
melynek eredményeként 2019-ban nyolc pályázó
kapott lehetőséget arra, hogy innovatív szakmai
programját megvalósítsa.
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Az eredmény kihirdetésére ünnepélyes keretek
között, a 2018. ösztöndíj kiállítás finisszázs
eseményeként került sor április 26-án a tárlatnak
otthont
adó
Zipernowsky
Tudományok
és
Művészetek Házában.
Az ösztöndíjakat Lázár Zsuzsanna, a Moholy-Nagyösztöndíjbizottság elnöke, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala és a Magyar Formatervezési
Tanács nevében Majcher Barbara irodavezető adták
át az ösztöndíjasoknak.

Fotók: Mohai Balázs

Az ösztöndíjprogram nyitó konzultációjára május 2án, első szakmai konzultációjára pedig május 29-én
kerül sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
székházában.
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Magyar Formatervezési Díj 2019
A negyvenedik, jubileumi pályázati felhíváson május
6-áig még várjuk a pályázatok benyújtását.
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Cselényi Krisztina, főtitkár, Magyar Bútor és Faipari
Szövetség,
Lelkes Péter DLA habil, Munkácsy Mihály-díjas
formatervező, habil. egyetemi magántanár,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a
Magyar Formatervezési Tanács tagja,
Pistyur Veronika, ügyvezető, Bridge Budapest,
partner, Oktogon Ventures, és
Dr. Radácsi László, rektori tanácsadó, igazgató
BudapestLab, Budapesti Gazdasági Egyetem
(felkérés alatt)
Jelölési határidő: 2019. május 31.
Nevezési, egyben a dokumentáció benyújtásának
határideje: 2019 július 1.

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap
letölthető az MFT honlapjáról: www.mft.org.hu
További friss hírek, érdekességek
facebook.com/magyarformatervezesidij

elérhetőek:

Design Management Díj 2019
A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben Design
Management Díjat alapított azzal a céllal, hogy
értékelje és kiemelje azon vállalatok és szervezetek
munkáját, amelyek üzleti stratégiájukba hatékonyan
és eredményesen, példaértékűen építik be a
designmenedzsment tevékenységet.
A Design Management Díjat jelölés, illetve nevezés
útján lehet elnyerni. A felhívást Irodánk hamarosan
közzéteszi.
2019-ben a bírálóbizottság tagjai:
Dr. Simon Attila, a bírálóbizottság elnöke,
vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a
Magyar Formatervezési Tanács tagja,
Dr. Antos László, ügyvezető igazgató, Magyar
Innovációs Szövetség,
Barcza Dániel DLA, stratégiai rektorhelyettes,
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
Dr. Bendzsel Miklós, tiszteletbeli elnök, Magyar
Formatervezési Tanács,
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A Design Management Díj éves grafikai felületeinek
megtervezésére meghívásos pályázatot írt ki a
Graphasel Design Studio, a HAROM.Studio és
Csuport Andrea tervezőgrafikus meghívásával. A
szakmai bírálóbizottság értékelése alapján Csuport
Andrea koncepciója nyerte a pályázatot, a felhívás
már a megújult koncepció szerint jelenik meg,
illeszkedve a Díj Graphasel Design Studio által
tervezett arculatához.

Hírek a szellemitulajdon-védelem világából
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat
Március 15-ei nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan
került sor a Jedlik Ányos-díjak átadására
Budapesten. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala (korábbi nevén Magyar Szabadalmi Hivatal)
elnökének
kezdeményezésére
az
ipari
és
kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a
magyar szabadalmi rendszer létrehozásának 100.
évfordulóján.
A Jedlik Ányos-díjjal a kimagaslóan sikeres feltalálói
tevékenységet, valamint a kiemelkedő színvonalú és
hatékonyságú iparjogvédelmi munkásságot ismeri el
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala minden
évben.
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Az eseményen megjelent és köszöntőt mondott
Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium
innovációért
felelős
helyettes
államtitkára és dr. Németh Gábor, az SZTNH jogi
elnökhelyettese.
Szigeti Ádám hangsúlyozta: Az egyik legfontosabb
cél a hazai gazdasági szereplők innovációs
képességeinek az erősítése, különös tekintettel a
kis- és középvállalkozásokra. A gazdasági
ösztönzőrendszer további javításán túlmenően
ebben a szemléletformálásnak és a hatékony
információközvetítésnek
lehet
meghatározó
szerepe. Ennek sikeressége pedig a kormányzat, az
egyetemi-akadémiai szféra és az ipar hatékony
együttműködésén múlhat, amelynek intézményi
feltételei az Innovációs és Technológia Minisztérium
létrehozatalával, valamint az SZTNH és az NKFIH
közös felügyelet alá helyezésével létrejöttek.
Dr. Németh Gábor beszédében kiemelte: A szellemi
tulajdon védelmének rendszerét annak érdekében
alkották meg, hogy a technológiai újdonságokat, az
egyéni és eredeti jellegű műveket létrehozók
munkájukért megfelelő elismerésben részesüljenek.
Az SZTNH-nak a szellemitulajdon-védelem korszerű
eszközrendszerének
működtetésén
túlmenően
szerepet kell vállalnia az innováció felkarolásában
is, azaz, hogy a kreatív gondolatok a mindennapi
életünket könnyebbé tevő és életminőségünket
javító
termékekké
és
szolgáltatásokká
alakulhassanak át.
A Jedlik Ányos-díj 2019. évi kitüntetettjei:
Frankné Dr. Machytka Daisy, partner a Gödölle,
Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Irodánál. Vegyészmérnök, doktori fokozatot szerzett
fizikai kémiából. Angliában folytatott posztgraduális
tanulmányokat,
Németországban,
a
Bonni
Egyetemen posztdoktori ösztöndíjasként dolgozott.
Tagja a Magyar Kémikusok Egyesületének, az
AIPPI Magyar Csoportjának, a Magyar Szabadalmi
Ügyvivői Kamarának és a Magyar Iparjogvédelmi és
Szerzői Jogi Egyesületnek. Több, mint ezer SZTNH
előtti eljárásban szerepel képviselőként.
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Dr. Huszthy Péter, az MTA Köztestületének tagja, a
kémiai tudományok kandidátusa
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Szerves Kémia Tanszék Csoport
csoportvezető egyetemi tanára. Kutatási területe a
szerves kémián belül: könnyen deprotonálható
(savanyú
protont
tartalmazó)
makrociklusok
szintézise,
molekuláris
felismerő-képességük
tanulmányozása és alkalmazása; optikailag aktív
koronaéterek előállítása, enantiomer felismerőképességük tanulmányozása, és alkalmazásuk
enantioszelektív
szenzor-és
szelektormolekulákként. 11 db magyar, illetve nemzetközi
szabadalmi bejelentéséből 8 szabadalmi oltalomban
részesült.
Dr. Sasvári Gabriella, ügyvéd, senior partner,
elnökségi tag az SBGK Szabadalmi és Ügyvivői
Irodánál
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és
Jogtudományi Karán végzett. 1980 és 1985 között
az Országos Találmányi Hivatal - a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala jogelődje - Védjegy
osztályának munkatársa volt. 1985 óta az SBGK
iroda tagja. Több nemzetközi egyesület tagja
(ECTA,
INTA,
MARQUES),
melyek
szakbizottságaiban aktív szerepet vállal. 1987 óta a
MIE Védjegy és Minta Szakosztályának vezető
elnöke volt.
Sebő Gyula, vállalkozó, feltaláló, a Julius-K9 márka
alapítója
Saját fejlesztésű tépőzáras, feliratokkal felszerelhető
kutyahámok gyártására és alapított vállalkozást. 51
hazai
használatiminta-oltalommal,
16
hazai
használatiminta-oltalmi bejelentéssel, 1 megadott
hazai szabadalommal, 10 hazai szabadalmi
bejelentéssel, 4 európai szabadalmi bejelentéssel, 1
nemzeti
védjegyoltalommal
és
2
nemzeti
védjegybejelentéssel
rendelkezik.
A
külföldi
szabadalmak száma 10 fölött van. A cégét rendkívül
példamutató iparjogvédelmi tudatosság jellemzi.
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Dr. Záray Gyula, a kémiai tudomány kandidátusa
(MTA), a kémiai tudomány doktora, tanszékvezető
egyetemi tanár
1990 óta dolgozik az ELTE TTK-n. 2004-ben
megalapítója, azóta pedig elnöke a TTK-n működő
Környezettudományi
Kooperációs
Kutató
Központnak. 2006 óta a Budapest Innopolisz
Fejlesztési
Pólus
Program
ÖKOPÓLUS
programjának vezetője. Szintén 2006 óta alapítója
és vezetője a „Chinese-Hungarian Joint Laboratory
of Environmental Sciences and Health” nevű,
projektorientált
kutatólaboratóriumnak.
Kutatási
témái:
környezetkémia,
környezeti
analitika,
plazmaspektroszkópia.

Nemzetközi kitekintő
Graduation Projects 2018
Kohut-Jankó Anna beszámolója
A Zamek Cieszyn designközpont idén fennállásának
14. évét ünnepelte, ehhez kapcsolódóan minden év
koratavaszán
rendezi
meg
háromnapos
születésnapi fesztiválját, melynek központi témája
idén a szomszédság volt március 1-3. között.
Ennek keretében mutatták be a Gradutaion Projects,
a visegrádi országok designdiploma seregszemléjét
is. A programsor keretében pénteken a Graduation
Projects kiállításra beválasztott diplomamunkák
alkotói négyperces pecha kucha előadások
keretében prezentálták diplomaprojektjüket.
A közönség szavazhatott a két kategória legjobb
előadására,
a
győzteseket
a
szombati
kiállításmegnyitó keretében hirdették ki.
Ezt
követően
a
Gradutaion
Projects
partnerszervezeteinek − a Szlovák Design Centrum,
a Zamek Cieszyn és a Magyar Formatervezési
Tanács − képviselői tartottak szervezetüket
bemutató
tizenötperces
előadásokat.
Prezentációmban elsődlegesen az MFT fiatal
tervezőket
segítő
tevékenységét,
projektjeit
mutattam be.
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
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Fotó: Rafaƚ Solinski

Gabriela Ondrišková, A Szlovák Design Centrum
munkatársa kiemelte, szervezetük egyben a Szlovák
Design Múzeumot is működteti, melynek egy volt
katonai bázis épülete ad helyet. Az általuk
szervezett szlovák design díjat 2015-óta tematikus
bontásban
hirdetik
meg,
páratlan
évben
termékdesign, páros évben grafikai alkotások
szerepelnek a díjon, jellemzően közel száz alkotás
kerül kiállításra. A centrum emellett folyóiratot ad ki
és galériát is működtet tizenhat fős stábjával. A
Graduation Projects projektgazda Zamek Cieszyn
regionális szervezet működéséről Ewa Golebiowska
igazgatóasszony beszélt, köszönetet mondva a
partnereknek
a
Graduation
Projects
működtetésében nyújtott segítségükhöz.
Előadások és workshop kapcsolódott Ausztria
Vorarlberg tartományához, Marina Haemmerle,
építész és Renate Breuss, művészettörténész, a
Vorarlberg University of Applied Sciences oktatója a
szomszédság témakörére fókuszálva számos kiváló
építészeti projektet mutatott be, melyekben közös a
fenntarthatóság
iránti
elköteleződés,
a
hagyományos
szakmák
tisztelete,
helyi
mesteremberekkel való együttműködés, egyben
mind hozzájárul a közösség jobb működéséhez,
tudatos fejlesztéséhez.
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Jane Penty, a Central Saint Martins College of Art
and Design in London professzora Time to [reset]
című előadásában készülő könyve kapcsán a
designer felelősségéről beszélt a legnagyobb
kihívásokról a fenntarthatóság szociális, ökológiai és
gazdasági aspektusaira fókuszálva.
Szombat reggel madárles programot rendeztek a
designközpontnak helyet adó vár parkjában, majd
délután Cieszyn design stúdiói nyitva álltak a
látogatók előtt, többek között építész iroda,
porcelánmanufaktúra, grafikai stúdió, design stúdió
működését lehetett felfedezni, összesen tizenkét
helyszínen. Ezzel egyidőben a hajléktalanság
kérdésével foglalkozó tematikus fórumot rendeztek a
segítő szervezetek, hajléktalanok meghívásával.
16 órakor került sor a Graduation Projects kiállítás
megnyitójára, melyen idén a négy ország összesen
harminc diplomaprojektjével ismerkedhetett meg a
nagyközönség. A kiállítás ezt követően Varsóban az
Európai Design Héten, illetve a bécsi design héten
biztosan látható lesz. Külön köszönetet mondtak a
bírálóbizottságnak, így magyar részről Balogh
Balázs
tervezőgrafikusnak
és
Csire
Géza
formatervezőnek, akik első ízben vettek részt a
bizottság munkájában, az MFT által delegált
tagként. Az estét kísérleti jazz koncert zárta a
Zamek Cieszyn kávézójában.

Fotók: Kohut-Jankó Anna

A Graduation Projects 2018 magyar elismertjei:
Formatervezés kategóriában:
-

Barna Máté Attila, Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem
Farkas
Bence,
Moholy-Nagy
Művészeti
Egyetem
Hodovan Zsuzsanna, Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem

Tervezőgrafika kategóriában:
-
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