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Metszéspontok 

 

 

Köszöntjük híradásunkban, melyben az elmúlt 

hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről 

adunk tudósítást.  

 

 

Testületi munka – Tanácsülés 

A Magyar Formatervezési Tanács szeptember 11-én 

14 órától megtartotta II. ülését a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalában.  

 

Varga Mihály miniszter úr 2013. szeptember 2-i 

keltezéssel elfogadta a Magyar Formatervezési 

Tanács 2011–2014-es hároméves munkaprogramját 

és a 2012. évi tevékenységéről szóló szakmai 

beszámolóját.  

 

E2O ergonómiai tervpályázat  

A Magyar Ergonómiai Társaság a jövő ergonómiai 

szemléletformálását megcélozva „E2O – Ergonómiai 

ötletpályázatot” hirdetett a magyarországi 

felsőoktatásban tanuló hallgatók számára. A 

pályázatra olyan termékötleteket vártak, melyek a 

mindennapi életet könnyebbé, kényelmesebbé és 

biztonságosabbá teszik, valamint az egészségünk 

megőrzését szolgálják.  

 

 

 

 

A felhívásra 26 diák közreműködésével 19 

pályamunka érkezett be. A bírálóbizottság munkáját 

szakértőként Fodor Lóránt, a Magyar 

Formatervezési Tanács tagja is segítette. Az 

eredményhirdetésre október első felében kerül sor 

Sopronban. A pályázattal kapcsolatos további 

információ: http://www.e2o.ergonomiavilaga.hu  

 

Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 

programjának életében 

 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 2013 

A Magyar Formatervezési Díj pályázat erre az évre 

lezárult. A díjazottak a tizedik, jubileumi Design Hét 

Budapest rendezvénysorozat keretében 2013. 

szeptember 30-án, 17 órától megrendezett 

ünnepélyes díjátadón vehették át elismeréseiket. A 

legjobb alkotásokból rendezett tárlatot október 20-

áig tekintheti meg a nagyközönség, idén új 

helyszínen, a Műcsarnokban.  

 

 

http://www.e2o.ergonomiavilaga.hu/
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A változatlanul magas pályázati aktivitást mutató 

megmérettetésen 11 alkotás részesült díjazásban és 

további 69 alkotás látható a tárlaton. Örömteli, hogy 

a kiállított munkák között számos termék, illetve 

csomagolás már ismerős lehet az üzletek polcairól. 

A diákkategóriában készült munkák frissességükkel, 

kreativitásukkal, magas minőséget képviselve 

színesítik a kiállítást, az érdekes és innovatív tervek, 

valamint a professzionálisan kidolgozott grafikai 

munkák mellett.  
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A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! 

 

Fotó: Mohai Balázs 

 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

A 2013. évi, megújított pályázat keretében 6 

ösztöndíjas kapott lehetőséget arra, hogy innovatív 

szakmai programját megvalósítsa. Az ösztöndíjasok 

rendben dolgoznak szakmai programjuk 

megvalósításán, szeptember 12-én került sor 

konzultációjukra a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalában, melynek keretében az 

Ösztöndíjbizottság áttekintette az elmúlt hónapok 

eredményét és szakirányítást adtak az 

ösztöndíjasoknak.  

 

A beszámoló dolgozatot 2013. szeptember 30-áig 

kell az ösztöndíjasoknak benyújtaniuk, míg a szóbeli 

beszámolóra október 15-én kerül sor a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatalában. 

 

 

 

Design Management Díj 

Az ünnepélyes díjátadóval – amelyre a 

formatervezési díj díjátadó gálája keretében került 

sor – az idei design management felhívás is lezárult.  

 

 

 

Idén a méltán népszerű Cserpes Sajtműhely Kft. 

kapta az elismerést, melynek a sikeres termékek 

gyártása mellett 2012 óra sorra nyíló tejívói a mai 

fiatal nemzedékkel is megismertetik azt a 

vendéglátói kultúrát, ahol az egészséges, ízletes 

ételek és italok a fogyasztók tisztes kiszolgálásával 

kéz a kézben járnak.  
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A bizottság a pályamunkák közül ezúttal is 

példaértékűnek tartott további hármat és elismerő 

oklevélben részesítette ezeket.  

 

 

A bírálóbizottság tagjai kiemelték, a méretükben, 

szerkezetükben rendkívül különböző, egymástól 

igencsak távol álló területeken működő cégekben 

közös, hogy az alaposan átgondolt, minden 

elemében jól megtervezett, a design, a marketing, a 

kommunikáció területén szakértő kollégák közös 

munkájával létrehozott arculat alapvető fontosságú 

minden szervezet számára. Legyen szó a magyar 

kultúra egyik legnagyobb múltú intézménye, az 

Operaház megújulásáról, a Budapest Közlekedési 

Központnak a budapesti tömegközlekedést 

átalakító, a kor kívánalmaihoz emelő munkájáról, 

vagy a közösségi irodamodellt Budapesten 

meghonosító testvérpár immár négy budapesti és 

egy bécsi taggal büszkélkedő LOFFICE 

újgenerációs irodáiról. 

 

 

 

 

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk! 

 

Fotó: Mohai Balázs 

 

Nemzetközi kitekintő 

 

Design Management Europe  

Ahogyan korábbi hírlevelünkben már beszámoltunk 

róla, idén is meghirdetésre került a Design 

Management Europe pályázat, mely Európában 

egyedülálló módon a kiemelkedő 

designmenedzsment teljesítmények elismerésére 

jött létre 2007-ben. 

 

A Magyar Formatervezési Tanács – döntése alapján 

– a Design Management Díjban részesült cégeket a 

Design Management Europe pályázaton való 

részvételre bíztatja, és ehhez szakmai támogatást 

nyújt a Magyar Formatervezési Tanács Irodája.  

A pályázatok beadásának határidejét – ami 2013. 

szeptember 30. volt – meghosszabbították, október 

30-áig várják a jelentkezéseket a szervezők.  
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Irodánk, mint a pályázókat szakmailag segítő 

magyar partnerszervezet, készséggel áll a pályázni 

kívánó cégek rendelkezésére az alábbi 

elérhetőségeken: 

T.: (+36 1) 474-5859 

E-mail: anna.janko@hipo.gov.hu 

 
Euro Design 

Az Euro Design projekt – melynek célja, hogy 

összekapcsolja a design, az innováció és a 

versenyképesség területeit – jelenlegi fázisában a 

harmadik munkacsomag keretében folytatja a 

vállalati interjúk készítését a design mérhetőségére 

vonatkozóan.  

Ezúton is köszönetet mondunk valamennyi szakmai 

partnerünknek – alkotóknak, vállalkozásoknak, 

intézményeknek –, hogy segítő közreműködésükkel 

hozzájárultak a nemzetközi projekt vállalt 

feladatainak megvalósításához.  

 

A projekt eddig publikált dokumentumai, így az első, 

elméleti hátteret jelentő munkacsomag (WP1), 

valamint a második, koncepcionális és minőségi 

kutatási anyag (WP2), illetve a projekt összegzése 

az alábbi honlapon érhető el: 

http://www.sztnh.gov.hu/nemzetkozi/eurodesign.html 

 

A XXVIII. ICSID közgyűlés új helyszíne: Montreal 

Az ICSID XXVIII. közgyűlését eredetileg az IDA 

isztambuli kongresszusához kapcsolódóan hirdette 

meg. Mivel a kongresszust a szervezők kénytelenek 

voltak lemondani, az ICSID adminisztratív 

központját, Montrealt választotta közgyűlése 

helyszínéül.  

A kongresszus témája az elmúlt két év értékelése, 

valamint a következő időszak tevékenységeinek 

előkészítése. Időpontja 2013. november 18-19., 

Montreal, Kanada.  

 

További információk: 

http://www.icsid.org/events/events/calendar1046.ht

m  

 

A design és az innováció értékének támogatása az 

európai gazdaságban 

Szeptember 26-án, csütörtökön Brüsszelben 

jelentette be Antti Valle úr, az Európai Bizottság 

Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága 

képviseletében, hogy az Európai Bizottság elindította 

cselekvési tervét a design vezérelte innovációért. A 

cselekvési terv célja a design előtérbe helyezése az 

európai politikán belül. A terv egy következő lépést 

jelent a design életében, hogy az szerves része 

legyen az európai politikának és finanszírozási 

programjának.  

A design integrálását három terület támogatásával 

segíti elő a program: 

 

1. támogatja a design megértését, annak 

betöltött szerepét és hatását az 

innovációban 

2. támogatja design vezérelte innovációt az 

iparágakban, Európa versenyképességének 

megerősítése érdekében 

3. támogatja a design általi megújulást az 

állami szektorban 

 

http://www.sztnh.gov.hu/nemzetkozi/eurodesign.html
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Az akcióterv olyan leendő kezdeményezéseket és 

programokat vonultat fel, melyekben a design is 

szerepet kap, ilyenek többek között az Európai 

Design Innovációs Platform, a Horizon 2010, az 

Erasmus+ és a COSME program, amelyet a kis-és 

középvállalkozások versenyképességéért hoztak 

létre. Az akcióterv kiemeli azon BEDA partnerek 

munkáját is – köztük a Magyar Formatervezési 

Tanácsot, mint az EuroDesign projekt konzorciumi 

tagját, akik már közreműködői az Európai Design 

Innovációs Kezdeményezésnek.  

 

Figyelmükbe ajánljuk  

Emlékezzünk 

A Design Hét Budapest keretében 2013. október 1-

jétől a rendezvény ideje alatt látogatható Im 

memoriam Király József címmel a Kossuth-díjas 

belsőépítész munkáiból rendezett tárlat, az 

Iparművészeti Múzeum könyvtárának előterében.  

A tárlathoz kapcsolódóan október 3-án 16 órától 

ugyanitt kerül sor emlékező beszélgetésre Vadas 

Józseffel, az alkotóról megjelent monográfia 

szerzőjével Prékopa Ágnes művészettörténész 

közreműködésével. A program során 

megvásárolható lesz a Király Józsefről készült új 

kiadvány, Vadas József: A Székkirály – Pályakép 

Király József belsőépítészről (Budapest, Scolar 

Kiadó, 2013). 

 

 

 

 

 

Design Hét Budapest 2013: METSZÉSPONTOK 

A Design Hét Budapest fesztivál idén tizedik évébe 

lép; a jubileumi eseménysor 2013. szeptember 27. 

és október 6. között zajlik. A fesztivál védnöke a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, kiemelt szakmai 

partnere a Magyar Formatervezési Tanács és a 

Design Terminál, szervezője a HIPAvilon Nonprofit 

Kft.  

 

2013-ban a fesztivál a kortárs design 

határátlépéseivel foglalkozik, vagyis azokkal a 

közös halmazokkal, melyeket a design alkot az 

építészettel, képzőművészettel, kézművességgel 

vagy éppen a digitális technológiákkal. Ehhez a 

tematikához kapcsolódik Metszéspontok X 

Crossovers címmel a Design Terminálban 

megvalósuló nemzetközi nyitókiállítás. A számos 

országból válogatott több mint hatvan munka mögötti 

tervezői csúcsteljesítmények alapja a designerek 

saját működési területét kiterjesztő kíváncsiság. 

Egyedi tárgyak, kísérleti projektek és díjnyertes 

munkák mutatnak rá a tudományos kutatások, a 

biotechnológia, a digitális hátterű gyártási 

folyamatok, illetve a megújuló hagyományok, a 

kézművesség és a történetmesélés kölcsönhatásaira 

az emberi környezet alakításában.  

 

Az idei az első év, hogy a Design Hét vidéken 

folytatódik: a budapesti nyitókiállításhoz 

Debrecenben is kapcsolódik egy külön válogatás.  
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A debreceni MODEM-ben október 11-től várja a 

látogatókat a Természetrajzok – Metszéspontok X 

Crossovers című kiállítás, mely a test, a természet, 

az élet határait járja körül. Akár az élelmiszerek 

jövőjéről, akár az orvostudomány eszközeiről, akár 

ökológiai rendszerekről van szó, a biotechnológiai 

fejlesztések és a kutatólaboratóriumok mellett 

megkerülhetetlen szerepe van a tervezőknek az 

eredmények kialakításában és kommunikációjában. 

Ez elmossa a természeti és tervezett világ közötti 

határokat, és a design számára is új, a formaadáson 

messze túlmutató feladatokat teremt.  

 

Folytatva az elmúlt években nagy népszerűségnek 

örvendő kezdeményezést, a jubileumi Design Hét 

Budapest a világ egyik design nagyhatalmát, 

Olaszországot köszöntheti a fesztivál 

díszvendégeként. Ma már történelem, hogy a 20. 

század derekán tehetséges formatervezők és 

ambiciózus gyártók együttműködésének 

eredményeként hogyan vált egy életstílus jelképévé 

az olasz design, valamint az is közismert, hogy az 

olasz formatervezés a mai napig olyan példamutató 

iparág, melyben harmonikusan simul össze 

művészet, kézművesség és sorozatgyártás, humor 

és funkció, stílus és kreatív szaktudás. 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olasz–Magyar Kulturális Évad részeként, az 

Olasz Nagykövetséggel és az ICE – Olasz 

Külkereskedelmi Intézettel folytatott együttműködés 

eredményeként valósul meg a díszvendégség. 

Ennek programjai során számos világhírű olasz 

márka bemutatásán keresztül ismerkedhet meg a 

nagyközönség a kortárs itáliai design legnagyobb 

alakjaival, eredményeivel. A kiállítások, bemutatók, 

előadások széles körét felvonultató programsor 

fénypontja a világ egyik legfontosabb 

designmúzeuma, a Triennale di Milano Maestri 

címmel az Iparművészeti Múzeumban szeptember 

27. és november 24. között megtekinthető, 21 

legendás olasz designer munkásságát bemutató 

tárlata. Ugyancsak a díszvendégséghez 

kapcsolódva látogat el hazánkba és tart előadást a 

MOME Auditóriumában a kortárs olasz design egyik 

meghatározó alakja, Michele De Lucchi építész, 

formatervező, akinek munkássága napjainkban is 

iránymutatónak számít.  

A Design Hét Budapest saját szervezésében valósul 

meg a Design Terminál emeleti kiállítótermében 

szeptember 28. és november 4. között 

megtekinthető, olasz design lámpákat felvonultató 

ChiaroScuro kiállítás, ahol a népszerű 

designklasszikusok mellett kevésbé ismert 

lámpatestek illusztrálják, milyen sokféle is lehet a 

fény forrása, hányféle átmenet létezhet világosság 

(chiaro) és sötétség (scuro) között.  

 

További információ: designhet.hu, 

facebook.com/budapestdesignweek 

 


