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Megújulás! 

 

 

 
Megújult a Magyar Formatervezési Tanács 

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter – 

az eddigi három ciklusnak megfelelően – hároméves 

mandátummal kinevezte a Magyar Formatervezési 

Tanács (MFT) új tagjait, az alakuló ülésre január 31-

én került sor. Az érdek- és véleményegyeztetésre 

szolgáló testület a hazai formakultúra fejlesztését, 

versenyképességének növelését tűzi ki célul. A 

Tanács összetétele egyben tükrözi feladatait is, 

tagjai személyükben is kapcsolatot teremtenek az 

államigazgatás, a gazdasági szféra és a szakma 

között. A megújult Magyar Formatervezési Tanács 

küldetése változatlan; a magyar nemzetgazdaság 

versenyképességének erősítése a formatervezés 

eszközeivel, a formatervezés értékteremtő 

képességének tudatosítása, valamint 

hagyományainak és új eredményeinek 

népszerűsítése. A Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala – a szellemi tulajdon védelméért felelős 

országos hatáskörű intézményként – az alkotó és 

innovációs tevékenység ösztönzésére irányuló 

programjához kapcsolódóan, a hazai formatervezés 

helyzetének javítása és gazdasági jelentőségének 

fokozása érdekében vállalta fel közel egy évtizede a 

Magyar Formatervezési Tanács működtetését.  

 

Az MFT megújult névsorát a mellékletben 

olvashatják. 

A megújult testület kidolgozza éves és hároméves 

munkaprogramját, melyet az ügyrend szerint a 

Nemzetgazdasági Minisztériumnak jóváhagyásra 

megküldünk. 

 

Lakástrend 

Március 2. és 4. között került sor az idén 15. 

születésnapját ünneplő Lakástrend Kiállításra a 

Millenárison. A kiállítás és a Budapest Essential 

Looks rendezvény kreatív pályázatokkal, az Év 

Ékszere kiállítással, Magyarország és Közép-Európa 

enteriőrdesign kiválóságaival, szakmai előadásokkal, 

hatalmas beltéri kertekkel várta az érdeklődőket. 

 

A Lakástrend Kiállítás központi eseménye a 11 éve 

működő 'madeinhungary' tárlat, melyen a 

legkiválóbb hazai designerek munkái mutatkoztak 

be. 

 

 
Magyar győztes az Európai Unió hamisítás elleni 

pályázatán 

Az Európai Bizottság és a Belső Piaci 

Harmonizációs Hivatal (OHIM) hamisítás és csalás 

elleni uniós pályázatán Szőnyi Gergely és Helényi 

Tamás pályázata lett a professzionális kategória 

győztese a „HandsOffMyDesign” („El a kezekkel a 

dizájnomtól!”) címmel kiírt pályázaton. 

 

A zsűri értékelése szerint kiemelkedő volt a díjazott 

pályázat eredetisége, világos üzenete és 

“vírusértéke”, valamint könnyű terjeszthetősége.  
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Az eseményt vezető Herczog Edit, a „Hamisítás, 

csalás és szervezett bűnözés elleni parlamenti 

fórum” elnöke szerint ma a hamisítás elleni 

küzdelem egyik alappillére a tájékoztatás és 

szemléletformálás. 

 

A díjnyertes magyar videó: 

http://www.youtube.com/watch?v=ruzNEYnVN2o 

A győztes honlapja: http://greenlakepictures.com/ 

A verseny honlapja: 

http://www.handsoffmydesign.com/ 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

 
 
Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 

programjának életében 

 

 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 2012 

A nemzetgazdasági miniszter a Magyar 

Formatervezési Tanács közreműködésével idén is 

meghirdeti a Magyar Formatervezési Díjat. A 

legrangosabb hazai design elismerésre 

alkotóművészek, gyártók és kereskedők pályázatát 

egyaránt várjuk termék, terv, vizuális kommunikáció 

és diákmunka kategóriában. 

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap 

2012. március 12-től letölthető lesz az MFT 

honlapján. www.mft.org.hu 

 

 

 

 

Magyar Formatervezési Díj 2000-2011 kiállítás 

Európai Szabadalmi Hivatal, Hága 

A Magyar Formatervezési Tanács nemzetközi 

tevékenységének újabb eredményeként január 30-

ától közel egy hónapon át az Európai Szabadalmi 

Hivatal (European Patent Office) hágai épületében 

voltak láthatók a Magyar Formatervezési Díjas 

alkotások. A Magyar Formatervezési Díj elmúlt 11 

évének eredményeit felvonultató tárlat a sikeres 

delfti szereplés után a holland királyi fővárosban 

működő európai központi szabadalmi intézménybe 

kapott megtisztelő meghívást. A tablókon felvonuló 

korábbi évek legjobbjai, valamint a tárgyi valójukban 

megjelenő 2011. évi díjazott alkotások a technikai 

újítások területén szakértő nemzetközi közönség 

előtt mérettettek meg.  

 

A megnyitón részt vett Benoît Battistelli úr, az 

Európai Szabadalmi Hivatal elnöke, Sümeghy Gyula 

úr, hágai magyar nagykövet, valamint dr. Bendzsel 

Miklós úr, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és 

Magyar Formatervezési Tanács elnöke, az Európai 

Szabadalmi Szervezet igazgatótanácsának 

elnökhelyettese.  

http://www.youtube.com/watch?v=ruzNEYnVN2o
http://greenlakepictures.com/
http://www.handsoffmydesign.com/
http://www.mft.org.hu/
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Az Európai Szabadalmi Hivatal keretein belül 

működő Amicale szervezet és a Magyar 

Formatervezési Tanács mellett az események 

szervezője Magyarország hágai nagykövetsége, a 

Nemzeti Külgazdasági Hivatal hágai irodája (HITA), 

valamint a Margit Tamás Art & Business Concepts 

voltak. 

 

 

 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

Az ösztöndíjasok éves szakmai programjukról 

beszámoló és kiállítás keretében adnak számot. A 

tavasszal, a Kozma Lajos Kézműves Iparművészeti 

ösztöndíjasok beszámoló kiállításával együtt 

megrendezésre kerülő tárlatnak az Iparművészeti 

Múzeum ad otthont.  

 

Nemzetközi kitekintő 

Icsid Gála, Lahti, Finnország  

A Világ Design Fővárosa rendezvénysorozat első 

nemzetközi programjára, az Icsid Gálára február 2-

án került sor Lahti városában.  

A gálán részt vett Várhelyi Judit, az Icsid regionális 

tanácsadója, beszámolóját mellékletünkben 

olvashatják. 

 

Helsinki – WDC, Design 2012 Magazin 

Mit jelent a „design” szó? Mi a tervező felelőssége? 

És még sok más kérdésre is választ ad a Design 

2012 Magazin, amely emellett információkat, 

történeteket szolgáltat a Helsinki Design Világ 

Fővárosa 2012 projekt színfalai mögül. 

A legkiválóbb finn írók, fotográfusok, grafikusok és 

illusztrátorok vesznek részt a kiadványsorozat 

megvalósításában. A magazin ingyenesen elérhető 

a Helsinki Design Világ Fővárosa 2012 projekt 

rendezvényein, valamint a www.wdchelsinki2012.fi 

weboldalon. 

 

 

 

http://www.wdchelsinki2012.fi/
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A kiadvány finn és svéd nyelven jelent meg. 

 

Az IDA (International Design Alliance – Nemzetközi 

Design Szövetség) bemutatja az IDA Kongresszus új 

vizuális arculatát. 

Az IDA, valamint partnerszervezetei – az Icsid (Ipari 

Formatervezési Társaságok Nemzetközi 

Szövetsége), a nemzetközi design kommunikációval 

foglalkozó Icograda, valamint az IFI (Nemzetközi 

Belsőépítészeti és Design Szövetség) – február 21-

én Montrealban mutatta be a kétévente 

megrendezett IDA kongresszus új logóját.  

 

 

 

 

 

 

 

A hat lakott kontinenst összevonva és átrendezve 

hozták létre az új IDA Kongresszus logót. 

Az új vizuális megoldás harmonikusan egyesíti a 

Föld kontinenseit, bemutatva hogyan hozza össze 

az IDA Kongresszus a design elveket, egyesítve a 

tervezőket, az érdekelt világszervezeteket, 

kormányokat, üzleti és társadalmi rétegeket; alakítva 

a regionális és globális programokat, ez által a 

designhatásokat. 

A következő IDA kongresszust 2013. november 17. 

és 19. között rendezik meg Isztambulban. 

További információ: www.idacongress.com 

 

BEDA közgyűlés 

Március 9-én kerül sor a BEDA (Európai Design 

Szövetségek Irodája) taggyűlésére Saint-Étienne-

ben, melyen Szesztai Szonja munkatársunk 

képviseli a Magyar Formatervezési Tanácsot.  

Nemzetközi szereplésének újabb elismeréseként az 

MFT a BEDA kétévente megújuló vezetőtestületébe 

jelölhetett magyar tagot, ezzel is tovább erősítve 

hazánk regionális szerepét. 

A vezetőtestületi választás eredményéről és az 

ülésen elhangzottakról következő híradásunkban 

olvashatnak.  

 

Hágai Egyezmény az ipari minták nemzetközi 

lajstromozására, 2012. február, Genf  

A WIPO (World Intellectual Property Organization, 

Szellemi Tulajdon Világszervezete) honlapján 

megtalálható a hágai nemzetközi ipari minták 

lajstromozási rendszere, valamint az éves, illetve a 

havi statisztikák összeállítása is. A 2011-es év 

végéig ezek a statisztikai adatok és az éves jelentés 

statikusan állnak rendelkezésre, a 2012-es havi és 

éves adatok már egy új, dinamikus, interaktív webes 

alkalmazás formájában érhetők el. 

http://www.idacongress.com/
http://www.wipo.int/
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Ez az új alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy a saját keresési kritériumai szerint, 

dinamikusan készíthessen egyéni táblázatokat, 

grafikonokat. A statisztikák havonta frissülnek a 

Hágai Unió tagjainak, a hágai rendszer 

felhasználóinak és a nagyközönségnek 

köszönhetően.  

A hágai statisztikai adatok az alábbi honlapon 

érhetők el:  

www.wipo.int/hague/en/statistics 

 

Francia Nemzeti Design Center  
 

A Párizsban megrendezett 9. APCI Konferencián 

(APCI - Agence pour la promotion de la création 

industrielle – Francia Design Promóciós Ügynökség) 

Eric Besson, az Ipar, energia- és digitális 

gazdaságért felelős francia miniszter úr előadásában 

ismertette a kormány designpolitikai akciótervét. A 

tervezet egyik kiemelt programpontja a Francia 

Nemzeti Design Center létrehozása. A központ, az 

angol, dán vagy koreai példáknak megfelelően, 

vezető szerepet tölt be a nemzeti designpolitikai 

lépések megvalósításában, valamint a francia design 

promotálásában. A Minisztérium 1 millió eurós 

támogatást különített el a feladatra.  

További információ: 

www.apci.asso.fr 

 

 

Figyelmükbe ajánljuk 

 

BraunPrize 2012 

„Elmés design a jobb mindennapokért” (Genius 

design for a better everyday) felhívással hirdette 

meg nemzetközi, pénzdíjas pályázatát a Braun. A 

pályázat mindenki számára nyitott, két kategóriában: 

diák-, illetve professzionális kategóriában. Online 

regisztráció és pályázatfeltöltés határideje: 2012. 

március 31. 

További információ: www.braunprize.com 

 

”DESIGN BY…” 

A ”Design by…” Közép-, Kelet- és Délkelet-Európára 

fókuszáló nemzetközi, a Wielkopolskie Voivodship 

regionális önkormányzat által kiírt pályázat. 

A pályázaton indulhatnak iskolások, egyetemi 

hallgatók és fiatal tervezők a régió országaiból; 

bútor, textil és kerámia kategóriában, építve az adott 

nemzet hagyományaira, jellegzetességeire. A 

pályázat 10.000 Euro összdíjazású. 

A jelentkezés határideje: 2012. május 7. 

A pályamunkák beszállítási határideje: 2012. 

augusztus 10. 

További információ:  

http://www.iw.org.pl/pl/design-by 

http://www.wipo.int/hague/en/statistics
http://www.apci.asso.fr/
http://www.iw.org.pl/pl/design-by
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23. Design Biennále - nemzetközi kiállítás és BIO 

Design Díj (Szlovénia) 

 

A szlovén Építészeti és Design Múzeum 23. 

alkalommal hirdette meg a BIO Design Biennále 

Díjat és az ahhoz kapcsolódó nemzetközi kiállítást.  

Az idei téma a Design Kapcsolatok címet viseli. A 

BIO 23 kiállítás célja kiemelni a friss ötleteket és azt 

vizsgálni, hogyan kapcsolódik a design a társadalmi, 

fenntarthatósági és kulturális kérdésekhez, 

bemutatva a kapcsolatokat a kultúra és 

kereskedelem, a kézművesség és ipar között. A 

Design Biennále az egyike a vezető nemzetközi 

design kiállításoknak, több mint 48 éves tradícióval 

mutatja be az aktuális nemzetközi design trendeket. 

A BIO 23 tárlat 2012. szeptember 27. és november 

11. között lesz megtekinthető az ljubljanai Építészeti 

és Design Múzeumban, Szlovéniában. 

A jelentkezés határideje: 2012. március 30.  

További információ: www.bio.si 

 

 

 

 

Majcher Barbara 

 

http://www.bio.si/
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Melléklet: 

A Magyar Formatervezési Tanács tagjai  

2011–2014 

 

dr. Bendzsel Miklós elnök  

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar 

Formatervezési Tanács elnöke 

 

Tagok: 

dr. Bauer András  

tanszékvezető, egyetemi docens, 

Gazdálkodástudományi Kar, Budapesti Corvinus 

Egyetem 

 

Cosovan Attila DLA 

tervezőművész, ügyvezető igazgató, Co&Co 

Communication Kft. 

 

Fodor Lóránt DLA 

formatervező, egyetemi docens, Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

Gulyás Gábor 

ügyvezető igazgató, Műcsarnok Nonprofit Kft. 

 

Halasi Rita Mária 

esztéta, galériaigazgató, Ponton Galéria 

 

Hammerstein Judit 

helyettes államtitkár, Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium, Kultúráért Felelős Államtitkárság 

 

dr. Hatos Pál  

főigazgató, Balassi Intézet  

 

dr. Kardon Béla  

főosztályvezető, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 

Tudománypolitikai Főosztály, Oktatásért Felelős 

Államtitkárság 

 

Kopek Gábor  

egyetemi tanár, rektor, Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem 

 

dr. Nikodémus Antal 

főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium, 

Innovációs és K+F Főosztály 

 

hab. Orosz István DLA 

Kossuth- és Munkácsy-díjas grafikusművész, 

Érdemes művész, rajzfilmrendező, a Széchenyi 

Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Magyar 

Művészeti Akadémia tagja, egyetemi tanár, Nyugat-

magyarországi Egyetem 

 

dr. Simon Attila 

vezérigazgató, Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

 

dr. Takács Imre 

főigazgató, Iparművészeti Múzeum 

 

Várhelyi Judit 

designszakember, Icsid regionális tanácsadó 
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Icsid Gála, Lahti, 2012. február 2. 

Várhelyi Judit beszámolója 

A Világ Design Fővárosa rendezvénysorozat első 

nemzetközi programjára, az Icsid Gálára február 2-

án került sor, Lahti városában. A Sibelius 

koncertteremben megrendezett rendezvényen 

átadták az Alvar Aalto emlékérmet, a finn Estlander-

díjat és az Icsid World Design Impact Prize 

elismerést. A finn designközösség mellett a gálán 

részt vett Helsinki főpolgármestere, Jussi Pajunen, a 

partnervárosok polgármesterei, számos nagykövet, 

az Icsid vezetősége, az Icsid regionális tanácsadói, 

valamint a World Design Impact Prize rövidlistájára 

felkerült hét projekt alkotói. Az 1967-ben alapított 

Alvar Aalto emlékérmet Paulo David portugál építész 

kapta. Az Estlander-díjat a Design Forum Finland 

adományozza a finn design szolgálatában végzett 

munkáért. Az aranyérmet Kari Korkman, a Helsinki 

Design Week alapítója nyerte el. 

 

Az Icsid által alapított Icsid World Design Impact 

Prize elismerés az életminőség javítása terén elért 

eredményekre, a humanitárius design 

problémamegoldó potenciáljára szeretné felhívni a 

világ figyelmét. Az elismerés nem az esztétikai 

értéket, hanem a pozitív társadalmi fejlődést 

generáló, innovatív, úttörő termékeket, 

szolgáltatásokat és programokat honorálja. A díjra 

az Icsid tagszervezetei tehetnek ajánlást. 

Az Icsid tagszervezetek szavazata alapján a 

díjnyertes munka: Community Cooker – közösségi 

főzőlap (Kenya). 

A pályázat rövidlistájára került munkák: 

Bahikhaata – mikrokredit tervezőrendszer 

írástudatlan felhasználók részére (India) 

Chulha – füstmentes kemence (Philips Design, 

India) 

Innovation Center – új termékek és szolgáltatások 

fejlesztése az alacsony jövedelmű társadalmi 

rétegek számára (Chile) 

Jaipur Foot / Jaipur Knee – helyi fejlesztésű, olcsó, 

mesterséges végtag (India) 

N200 – Nokero szolárlámpa (Haiti) 

Size China – Hong Kong Polytechnic University 

(Hong Kong) 

 

A design-gálát követő nap délelőttjén Alexander 

Stubb miniszter fogadta az Icsid képviselőit, valamint 

a külföldi újságírókat, és bemutatta a 

külügyminisztériumban berendezett mini-kiállítást a 

finn design eredményeiről. Délután a városházán 

rendezett fogadáson Hannu Penttila, Helsinki 

alpolgármestere elmondta, hogy a városvezetés 

célja egy élhető város megteremtése, amihez a 

design és a designközpontú gondolkodás jelentősen 

hozzájárul. 


