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Versenyképesség 
és fenntarthatóság 

 

 

Köszöntjük híradásunkban, melyben az elmúlt 

hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről 

adunk tudósítást.  

 

Büszkék vagyunk  

Őszinte elismeréssel gratulálunk dr. Bendzsel Miklós 

elnök úrnak, akit ismét megválasztottak az Európai 

Szabadalmi Szervezet alelnökének. A szervezet 

igazgatótanácsa október 16-i ülésén újabb három 

éves időtartamra erősítette meg alelnöki 

pozíciójában. A megválasztáshoz gratulálunk! 

 

Testületi munka – Tanácsülés 

A Magyar Formatervezési Tanács soron következő 

III. ülését decemberben tartja a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalában.  

 

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.  

A díjátadó ünnepségére 2013. december 3-án 

kedden, 11 órától kerül sor a Nyugat-magyarországi 

Egyetem Simonyi Károly Műszaki, 

Faanyagtudományi és Művészeti Kar Dékáni 

Hivatalában.  

 

Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 

programjának életében 

 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 2013 

Lezárult a Magyar Formatervezési Díj pályázat 

2013-as ciklusa. A pályázat eredményét bemutató 

tárlatot meghosszabbított nyitvatartással október 27-

ig tekinthette meg a nagyközönség a Műcsarnokban. 

A pályázat 2014 tavaszán kerül ismét 

meghirdetésre. A 2014-es évnek kiemelt 

jelentőséget kölcsönöz, hogy jövőre ünnepelhetjük a 

pályázat alapításának 35. jubileumát. A pályázat 

több mint három évtizede során számos, időközben 

meghatározóvá vált alkotást segített hozzá az 

eredményes piaci bemutatkozáshoz. 

 

A termékek és vállalkozások piaci sikerességének 

elősegítése érdekében kerül sor a pályázat idei évét 

lezáró szakmai programra, ami a Magyar 

Formatervezési Tanács, valamint a SEED 

Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a Nemzeti 

Külgazdasági Hivatal (HITA) társszervezésében 

valósul meg.  
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A november 28-án, csütörtökön megrendezésre 

kerülő egésznapos előadás és szakmai eszmecsere 

címe „Versenyképesség és fenntarthatóság együtt”. 

A szakmai napon az MFT elnöke, dr. Bendzsel 

Miklós köszöntő szavait nyitóelőadás majd 

kerekasztal-beszélgetés követi, melyen részt vesz 

többek között dr. Nikodémus Antal, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F 

Főosztályának főosztályvezetője, valamint Cosovan 

Attila DLA, az idén Magyar Formatervezési Díjjal 

kitüntetett DSI Inhalot tervező Co&Co 

Designcommunication Kft. ügyvezetője. 

 

A részletes programot mellékletünkben olvashatják.  

További információ és regisztráció: 

http://seed.hu/hirek/eco-design-konferencia 

 

Design Management Díj 

2013-ban ünnepelhettük a Design Management Díj 

alapításának ötödik évfordulóját. A Magyar 

Formatervezési Tanács által 2009-ben alapított Díj 

egyre növekvő jelentőséggel bír a magyar 

vállalkozások számára a sikeres, értékteremtő 

designvezérelt teljesítmények elismerése által. 

Ennek jegyében a „Versenyképesség és 

fenntarthatóság együtt” című szakmai program 

keretében előadóként vendégünk lesz dr. Bauer 

András, a 2013-as Design Management Díj 

bírálóbizottság elnöke, a Corvinus Egyetem 

Marketing Tanszékének tanszékvezetője, a Magyar 

Formatervezési Tanács tagja. Az előadást követő 

kerekasztal-beszélgetésen részt vesz Cserpes 

István, a 2013-ban Design Management Díjjal 

kitüntetett Cserpes Sajtműhely Kft. tulajdonosa. 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

A 2013. évi, megújított pályázat keretében 6 

ösztöndíjas kapott lehetőséget arra, hogy innovatív 

szakmai programját megvalósítsa. Az ösztöndíjasok 

beszámoló dolgozatukat 2013. szeptember 30-ával 

benyújtották, szóbeli beszámolójukra október 15-én 

került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. 

A bizottság valamennyi ösztöndíjas teljesítését 

elfogadta. Az ösztöndíjasok alkotói munkájuk 

eredményét a nagyközönségnek beszámoló kiállítás 

keretében mutatják be, a tárlat szervezését Irodánk 

megkezdte.  

 

Nemzetközi kitekintő 

 

Design Management Europe  

A 2013. évi Design Management Europe Award 

pályázói között az idei évben ismét találhatunk 

magyar céget. Az ünnepélyes díjátadó ceremóniára 

idén december 12-én kerül sor, Lengyelországban, 

Katowicében. Új kezdeményezésként a díjátadás 

kísérőrendezvényeként Katowice egy kétnapos 

service design konferenciának is otthont ad 

december 12-13-án. 

További részletek: 

http://www.dmeaward.com/event/international-

service-design-conference-design-at-your-service/ 

http://www.design-silesia.pl/en/strona/31-conference  

http://www.dmeaward.com/event/dme-award-

ceremony-2013/ 

Regisztrációs felület:  

http://www.design-silesia.pl/en/strona/31-conference 

 
 

http://seed.hu/hirek/eco-design-konferencia
http://www.dmeaward.com/event/international-service-design-conference-design-at-your-service/
http://www.dmeaward.com/event/international-service-design-conference-design-at-your-service/
http://www.design-silesia.pl/en/strona/31-conference
http://www.dmeaward.com/event/dme-award-ceremony-2013/
http://www.dmeaward.com/event/dme-award-ceremony-2013/
http://www.design-silesia.pl/en/strona/31-conference
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Euro Design 
A design versenyképességet növelő, hozzáadott 

értéket jelentő tényező napjaink innovációra épülő 

gazdaságában. Ennek nyomán mérésének 

lehetőségeit kidolgozó projekt jelenleg a vállalatok 

körében végzett felmérések összegzését végzi, 

kiemelt esettanulmányokat dolgoz ki. A projekt 

publikált eredményei, a konzorcium tagszervezetinek 

ismertetése és további háttérinformációk közvetlenül 

elérhetőek: http://www.measuringdesignvalue.eu/ 

 

XXVIII. ICSID közgyűlés, november 18-19. Montreal 

November 18-19. között került megrendezésre az 

ICSID XXVIII. közgyűlése Montreálban (Kanada). A 

kétnapos esemény során a szervezet jövőjét 

meghatározó döntések mellett megválasztásra került 

a szervezet új elnöke és alelnöke, valamint 9 tagból 

álló elnöksége, melynek mandátuma 2013-2015-ig 

terjedő időszakra szól.  

Az ICSID új elnöke dr. Brandon Gien, a Good 

Design Australia alapító igazgatója és az Ausztrál 

Nemzetközi Design Díj elnöke. 2011-es 

elnökhelyettessé választása előtt két cikluson át volt 

a szervezet pénzügyi felelőse.  

Megfogalmazása szerint: „A design világszerte 

reneszánszát éli, jelentősége egyre nő. Elfogadottá 

vált a design pozitív változásokat ösztönző ereje 

mind az üzleti, ipari, mind a kormányzati szférában, 

és ami még fontosabb, társadalmi szinten.” 

Elnökhelyettessé Prof. Mugendi K. M’Rithaat 

választották (CPUT-Cape Peninsula University of 

Technology Dél-Afrikai Köztársaság). 

 

Az elnökségnek három európai tagja is van Luisa 

Bocchietto (Associazione per il Disegno Industriale, 

Olaszország), Pierre-Yves Panis (Agence pour la 

promotion de la création industrielle, Franciaország) 

és Ralph Wiegmann (iF International Forum Design, 

Németország) személyében. 

 

A közgyűlés megerősítette azt a korábbi elnökségi 

ajánlást, mely az ICSID IDA-ból (International Design 

Alliance) való kiválására vonatkozott. Az ICSID ezzel 

együtt fenntartja együttműködési szándékát, 

támogatásáról biztosította a 2015-ben Gwangju-ban 

(Dél-Korea) megrendezésre kerülő IDA kongresszus 

szervezőit. 

 

Dr. Brandon Gien a közgyűlés lezárásaként öt 

szempontot jelölt meg, melyek irányadóak elnöki 

működése során, úgymint a szervezet stabilitása és 

fenntartható pénzügyi rendszere, egy egységes 

brand hangsúlyozása, nemzetközi együttműködés 

és érdekvédelem, a formatervezési szakmára 

helyezett erőteljesebb fókusz és egy még 

együttműködőbb szervezetre való törekvés. 

Az elnökség első ülését 2014 februárjában 

Mumbaiban tartja, az Interdesign rendezvényhez 

kapcsolódóan. 

 

További információk az ICSID honlapján. 

 

Az eseményen részt vett Várhelyi Judit asszony, az 

MFT tagja. Részletes beszámolóját következő 

hírlevelünkben olvashatják.  

 

http://www.measuringdesignvalue.eu/
http://www.icsid.org/members/listing/member_list107.htm
http://www.icsid.org/members/listing/member_list107.htm
http://www.icsid.org/news/year/2013_news/articles1789.htm
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Figyelmükbe ajánljuk  

2014 ICSID Interdesign Mumbai  

2014-ben Mumbai (India) ad otthont az 

Interdesignnak. A február 5-19. között 

megrendezésre kerülő workshop központi témája a 

metropolis humanizálása az egyre növekvő várossal, 

a szociális és infrastrukturális kihívásokkal való 

szembenézés. Célja, hogy kézzel fogható 

eredmények szülessenek egy élhetőbb városért, 

fókuszban Mumbai központi, egyetemi kerületének,  

Matungának helyzete áll.  

További információk az ICSID honlapján.  

 

World Design Capital (WDC) 2016 

Kihirdetésre került, hogy 2016-ban Taipei városa 

(Taiwan) viselheti az előkelő Világ Design Fővárosa 

címet. A korábbi években Torino (2008), Seul (2010) 

és Helsinki (2012) adtak otthont a rendezvénynek, 

mely a városok designban rejlő hozzáadott értékeire, 

példaértékű projektjeire irányítja a nemzetközi 

figyelmet.  

 

 

Ahogy arról korábban számot adtunk, 2014-ben 

Fokvárost illeti a Világ Design Fővárosa cím. 

További információk és a rendezvénysorozat 

folyamatosan frissülő részletes programja elérhető: 

http://www.wwdccapetown2014.com/ 

 

World Design Impact Prize 2013-2014 

Az ICSID közgyűlésén kihirdetésre kerültek a Díj 

finalistái: ABC Syringe, a BioLite HomeStove, a 

Family by Family, a Laddoo Project, a Leveraged 

Freedom Chair, a Potty Project és a Refugee 

Housing Project. A végső eredményhirdetésre és 

díjátadásra 2014 februárjában, Fokvárosban a WDC 

gála keretében kerül sor.  

 

További információk: http://worlddesignimpact.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsid.org/projects/interdesign_workshops/articles1747.htm
http://www.icsid.org/projects/interdesign_workshops/articles1747.htm
http://www.wwdccapetown2014.com/
http://worlddesignimpact.org/


A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója MFTI / 2013. V. szám 
 

 

Magyar Formatervezési Tanács Irodája 

1054 Budapest, Akadémia u. 21. . 
 

 

 

Majcher Barbara irodavezetô 

tel: 474-55-87 
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu 

Jankó Anna projektmenedzser 

Tel: 474-58-59 
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu 

 
 

Melléklet: 

Versenyképesség és fenntarthatóság együtt?  

2013. november 28.  

Program 

9.30 - 9.45 Megnyitó - Balázs Tibor (SEED 

Alapítvány ügyvezető igazgató) 

9.45-10.00 Bevezető gondolatok - Dr. Soltész Anikó 

(SEED Alapítvány, a kuratórium elnöke) 

10.00-10.30 Külpiacra lépés a HITA segítségével, 

öko-design nemzetközi projekt - Holly Sára (Nemzeti 

Külgazdasági Hivatal) 

10.30-11.00 A formatervezett termékek kizárólagos 

hasznosítási engedélyének megszerzése - Babilai 

Ildikó (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) 

11.00-11.15 Kávészünet 

11.15-11.45 Zöld marketing - a piac és a 

környezettudatos magatartás – Szabó Szilvia (Tailor 

Marketing&Training) 

11.45-12.30 Kihívások azonosítása és 

összegyűjtése a résztvevők bevonásával, 

moderátorok segítségével 

12.30-13.30 Ebéd 

13.30-13.45 Nyitó gondolatok – Dr. Bendzsel Miklós 

(elnök, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar 

Formatervezési Tanács) 

13.45-14.15 A design management szerepe a 

vállalkozásfejlesztésben – Ötéves a Design 

Management Díj - Dr. Bauer András (tanszékvezető, 

Marketing Tanszék, Corvinus Egyetem, a Magyar 

Formatervezési Tanács tagja)  

14.15-15.30 Interaktív szakmai kerekasztal az 

előadók és felkért szakértők részvételével: 

- Cserpes Sajtműhely Kft. – Cserpes István, 

tulajdonos - Co&Co Designcommunication Kft. – 

Cosovan Attila DLA, ügyvezető igazgató - Dr. 

Nikodémus Antal, főosztályvezető, Innovációs és 

K+F Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium, 

MFT-tag - Karsai Dina, Designologist - Viszlay 

Zsuzsanna - IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. - Diófási Gabriella - SURVIVE ENVIRO 

Nonprofit Kft., további szakértők, illetve öko-designer 

tervezői csoportok képviselőinek részvételével. 

15.30-15-45 Kávészünet 

15.45-16.30 Interaktív műhelymunka a résztvevők 

bevonásával a nap folyamán összegyűjtött 

kihívások, ötletek és javaslatok megjelenítésére, 

moderátorok segítségével. 

16.30-16.35 Zárszó és összefoglalás, Balázs Tibor 

(SEED Alapítvány, ügyvezető igazgató) 

 

ICSID vezetői testület 2013-2015.  
Dr. Brandon Gien, elnök (Aus) 

Prof. Mugendi K. M’Rithaa, Elnöki-választó (Dél-

Afrika)  

Ms. Luisa Bocchietto, Board Member (Italy)  

Mr. Tony K.M. Chang, Board Member (Taiwan, 

Chinese Taipei)  

Ms. Vivian Wai Kwan Cheng, Bizottsági tag (Hong 

Kong SAR)  

Mr. Mario Gagnon, Bizottsági tag (Can)  

Ms. Eunjoo Maing, Bizottsági tag (Dél-Korea)  

Mr. Pierre-Yves Panis, Bizottsági tag (Fr)  

Mr. Srini Srinivasan, Bizottsági tag (USA)  

Dr. Makoto Watanabe, Bizottsági tag (Jap)  

Mr. Ralph Wiegmann, Bizottsági tag (D)  

 


