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Mérlegen a design! 

 
Köszöntjük híradásunkban, melyben az elmúlt 
hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről 
adunk tudósítást.  
 

 

Testületi munka 
A Magyar Formatervezési Tanács ez évi első ülését 

március 31-én megtartotta a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalában. Az ülés elfogadta a testület 

hároméves és éves beszámolóját, valamint ez évi 

munkatervét. A beszámolókat és a munkatervet a 

nemzetgazdasági miniszternek jóváhagyásra 

megküldtük.    

 

Üzleti ismeretek és tanácsok designvállalkozások 

számára! Elkészült a Start-up guide 9.0. verziója 

A Magyar Formatervezési Tanács gondozásában 

elektronikus formában megjelenő útmutató 

nélkülözhetetlen információkat nyújt vállalkozást 

alapító vagy már működtető fiataloknak. A 

kifejezetten mikro- és kisvállalkozók számára 

összeállított üzleti működtetési és fejlesztési 

tanácsokkal szolgáló kiadvány legfrissebb változata 

jó néhány újdonságot kínál.  

 

A legfrissebb, 9.0 változat minden fejezete frissített, 

aktualizált tartalommal jelent meg, szerepelnek 

benne a célcsoportot érintő jogszabályi és adózási 

változások, valamint a cafeteria rendszert érintő 

változások is.  

Önálló fejezet szól a kockázati tőkét keresőknek, és 

külön egységben található egy forrástérkép 

kisvállalkozásoknak. Bővített fejezet ad segítő 

tanácsokat pályázaton való részvételhez és 

foglalkozik az online kommunikációval (QR kódok 

használata és PR-kommunikáció/ branding). A 

kötetet naprakész táblázatok egészítik ki, a 

fogalomtár pedig új címszavakkal gyarapodott.  

A kiadvány PDF formátumban ingyenesen letölthető 

weboldalunkról: www.mft.org.hu/startupguide.hu. 

 

E2O ergonómiai tervpályázat  

A Magyar Ergonómiai Társaság a jövő ergonómiai 

szemléletformálását megcélozva ismét „E2O – 

Ergonómia tervpályázatot” hirdetett a magyarországi 

felsőoktatásban tanulók számára, olyan 

termékötleteket várva, melyek a mindennapi életet 

könnyebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá 

teszik. A Magyar Formatervezési Tanács 

designszakkönyv-nyeremény felajánlásával 

támogatja a hallgatók szakmai fejlődését szolgáló 

tervpályázat célkitűzéseinek megvalósulását.  

 

Nézzük, mi történt a Tanács nagy programjainak 
életében! 
 

Magyar Formatervezési Díj 2014 

Lezárult a 2014. évi Magyar Formatervezési 

Díjpályázat jelentkezési határideje. Irodánk a formai 

megfeleltetés szempontjai szerint feldolgozta a 

beérkezett pályaműveket, és előkészítette az 

elbírálás I. fordulójára.  

http://www.mft.org.hu/startupguide.hu
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Közel 300 pályázatot regisztráltunk, ezzel ismét 

rekord közeli pályázati aktivitásnak örülhettünk. A 

kategóriák megoszlását tekintve a legszámosabb 

pályamunka a termék kategóriába érkezett, ezt a 

diák kategória követi. 

 

Az értékelés I. fordulója 2014. május 21-én 9 órától 

zajlott a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

konferenciatermében.  

 
A bírálóbizottság Szalai András DLA elnökletével 

döntött arról, hogy mely pályázatot hívja be a II. 

fordulóra, amelyre  június végén között kerül sor a 

Corner Rendezvényközpontban. A pályázat 

eredményéről folyamatosan tájékoztatást adunk.  

 

 
Balogh Balázs: Magyar Formatervezési Díj pályázat 

arculat 

 

A Magyar Formatervezési Díj az idei évtől nyit a 

social media eszközei fel, áprilistól már elérhető a 

Facebookon. A követők száma máris meghaladta a 

400 főt, az aktivitás pozitív hatását már az ismételten 

növekvő jelentkezési számokban és a Design 

Management Díjra érkezett rekordszámú jelölésben 

is tapasztalhattuk. 

 
Kövesse Ön is a Magyar Formatervezési Díj oldalát, 

és értesüljön közvetlenül a díjhoz kapcsolódó 

legfrissebb információkról:  

facebook.com/magyarformatervezesidíj 

Fotó: Perness Norbert 
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Design Management Díj 2014 

Az idei Design Management Díj felhívására 96 

szervezetre 101 érvényes jelölés érkezett. 

Jellemzően magánszemélyek éltek a jelölés 

lehetőségével, de növekedett a cégek közvetlen 

jelentkezése is a pályázaton való részvételre. 

Irodánk folyamatosan dolgozza fel a beérkező 

pályázati dokumentációkat.  Feladási határidő: 2014. 

június 2. 

 

A Bírálóbizottság összetételében a korábbiakhoz 

képest kisebb változás történt, váratlan 

akadályoztatása miatt a tagságról lemondott 

Tölgyesiné Szamosi Andrea, a Wamsler SE 

vezérigazgatója.  

 

A Design Management Díj átadására a pályázatok 

júliusi bírálatát követően a Budapest Design Hét 

kiemelt rendezvényeként kerül sor. 

 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

Az ösztöndíj 2014. évi pályázati felhívására, 

melyben ösztöndíjat ajánlott fel az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (3 ösztöndíj) a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala (2 ösztöndíj) és a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt. (1 ösztöndíj), 43 pályázat 

érkezett, négy ösztöndíjas pályázott ismételten az 

ösztöndíjra, négy cég (Herendi Porcelánmanufaktúra 

Zrt., Je Suis Belle, Mobilsofa Kft, Multinetwork Kft.) 

szakmai partnerségében összesen 5 pályamunka 

érkezett céges együttműködésben megvalósítandó 

programmal.  

 
Az ösztöndíjbizottság két forduló keretében, 2014. 

február 27-én és március 6-án megtartotta a 

szakmai értékelést. 
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A 2014. évi ösztöndíjpályázat keretében hat 

ösztöndíjas kapott lehetőséget arra, hogy innovatív 

szakmai programját megvalósítsa.  

 

 
 

Az ösztöndíjbizottság 2014. április 3-án 15 órától 

elindította az ösztöndíjprogramot, és megtartotta az 

első szakmai konzultációt. Az ösztöndíjasok jelenleg 

dolgoznak programjuk megvalósításán. 

 

Fotó: Karancz Orsolya 

 

 

 

Előadás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen  
2014. április 9-én 14 órától a MOME tervező alap- és 

mesterszakos, valamint a menedzser alapszakos 

hallgatóinak tartott előadást Majcher Barbara a 

Magyar Formatervezési Tanács célkitűzéseiről, 

feladatairól és eredményeiről, és ismertette a 

Tanács aktív szakmai munkáját hazai és nemzetközi 

projektjeiben.  

 Fotó: Földváry Piroska 
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Mérlegen a design! – €design workshop  

Mérlegen a design! címmel rendezték a EuroDesign 
projekt (a Magyar Formatervezési Tanács és a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának részvételével 
2012–14 között zajló, az Európai Unió által 
finanszírozott program) eddigi eredményeit bemutató 
konferenciát 2014. április 2-án, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalában.  

 
Az esemény házigazdája dr. Németh Gábor, az 
SZTNH Innovációs főosztályának vezetője volt, aki 
köszöntőjében az oltalmi formák jogi megközelítése 
és a projekt által is alkalmazott tágabb 
designértelmezés jelentőségére hívta fel a figyelmet. 
A projekt célkitűzéseit és eddig elért eredményeit 
Bognár Szilvia, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs 
Osztály vezetőjének összegzésében ismerhette meg 
a közönség.  
 

 

A konferencia meghívott előadói saját szakterületük 
szempontjából reflektáltak a projektre. Barcza Dániel 
DLA, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design 
Intézetének igazgatója a design értelmezésének 
táguló horizontjáról beszélt, a design egyszerre 
funkcionális, emocionális és társadalmi hatásáról. Ez 
alapozza meg a EuroDesign projekt 
fogalomalkotását, egyben az egyetem oktatási 
gyakorlatát is áthatja, ahogy például az ENSZ-el 
folytatott együttműködés is jelzi. „Design – a 
marketing és innováció határán?" címmel dr. Bauer 
András, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing 
Tanszékének vezetője a nem tárgyiasult eszközök 
jelentőségének növekedését emelte ki, a design 
megfelelő értékelésének fontosságát a vállalatok 
stratégiai döntései szempontjából. 
 

 
 
Káldos Péter, a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség Nonprofit Kft. közgazdasági elemzője a 
szellemivagyon-felmérést, azaz a vállalatok nem 
tárgyiasult eszközeinek összegzését, 
tudatosításának fontosságát emelte ki a Mobilia-
Artica Kft. szellemivagyon-audit elemzésén 
keresztül.  
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Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte, dr. 

Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Innovációs és K+F főosztályvezetője, dr. Németh 

Gábor és az előadók bevonásával. A beszélgetés 

moderátora Komáromi Balázs, a Gazdasági Rádió 

főszerkesztője volt. A résztvevők egyetértettek a 

projekt célkitűzéseinek és eddigi eredményeinek 

úttörő és egyben hiánypótló szerepében a design 

innovációs tényezőként való elismerésében. Fontos 

lépének nevezték a „Barcelona-kézikönyv” 

megszületését, mely összhangban van a design 

irányába egyre inkább nyitó  hazai innovációpolitikai 

tevékenységekkel és programokkal. A konferencia 

részletes programja és az elhangzott előadások 

anyaga honlapunk műhely rovatában érhető el. 

 

 
Fotó: Karancz Orsolya 

 
 
€Design projekt konzorciumi ülés Budapesten 
2014. április 8–9-én tartotta soron következő 

találkozóját a nemzetközi konzorcium Budapesten, a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 

kamaratermében.  

Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari 

Főigazgatósága 2011-ben pályázatot hirdetett a 

felhasználó-központú innovációs folyamatok 

előmozdítására, új innovációs megközelítések 

kidolgozására. Összesen hat konzorcium nyert 

támogatást.  

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – Magyar 

Formatervezési Tanács (SZTNH–MFT) a 

"EuroDesign – A design értékének mérése" című 

konzorciumi projekttel nyert támogatást. Az SZTNH–

MFT mellett a konzorcium tagjai a Barcelonai Design 

Központ (Barcelona Design Centre – www.bcd.es), a 

Koppenhágai Üzleti Főiskola (Copenhagen 

Bussiness School – www.cbs.dk), a Design Austria 

(www.designaustria.at), a Svéd Ipari Formatervezési 

Alapítvány (Swedish Industrial Design Foundation – 

www.svid.se) és a Cambridge-i Egyetem (University 

of Cambrige – www.cam.ac.uk). 

A konzorcium feladata a design értékét kimutató 

mérés kidolgozása irányelvek, útmutatók 

meghatározásával, hogy elemezhetővé és 

mérhetővé váljon a design gazdasági hatása, 

rávilágítva a design társadalmi értékére és 

teljesítményére, az innovációs projektekben 

megjelenő fontos szerepére – a K+F törekvéseinek 

piaci alkalmazását is elősegítendő. A projekt 2012 

márciusa és 2014 júniusa között valósul meg. 

 

A projekt eredményeit összegző záró konferenciára 

2014. június 26-án Brüsszelben kerül sor, helyszíne 

a BOZAR.  

http://www.hipo.gov.hu/testuletek/mft/esemenyek/eurodesign_prez_2014.html
http://www.bcd.es/
http://www.cbs.dk/
http://www.designaustria.at/
http://www.svid.se/
http://www.cam.ac.uk/
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A konferenciát 13:30-kor Bonifacio Garcia-Porras, a 

Vállalkozáspolitika és Ipar főigazgatóságának 

osztályvezetője nyitja meg köszöntőjével..  A projekt 

eredményeinek bemutatása kiemeli a design 

gazdasági jelentőségét, kitér a vállalatokat célzó 

felmérések alternatív formáira, a 

designtevékenységre vonatkozó adatok gyűjtési és 

elemzési lehetőségeire. Kerekasztal-beszélgetés és 

kiváló vállalatok gyakorlati példáinak bemutatása 

szolgál a projekt során alkalmazott megközelítés és 

a kidolgozott javaslatok alátámasztásául.  

A konferencián való részvétel regisztrációs felülete, 

illetve a projekttel kapcsolatos további információ 

elérhető: www.measuringdesignvalue.eu 

 

Shapes of Hungary kiállítás a Disseny Hub 
Barcelonában 
Az MFT és a FISE szervezésében megvalósult 

kiállítás a tavalyi évben a TENT Londonon 

bemutatkozott kiállítást kiterjesztve mutatja be a 

hazai design alkotások egy markáns szeletét, 

kiemelt figyelemmel a Magyar Formatervezési Díj 

elismert alkotásara, illetve a Moholy-Nagy László 

Formatervezési Ösztöndíj keretében megvalósult 

projektekre.  

 

 
 

 
 
Fotó: Magérusz Anna 

 

„New Trends: contemporary design in Hungary” 
Konferencia  
2014. április 24., Barcelona, Spanyolország 

Április 24-én sikeresen lezajlott a barcelonai magyar 

főkonzulátus által szervezett félnapos workshop, 

mely egyben  a „Shapes of Hungary” címmel a FISE 

szervezésében, a Magyar Formatervezési Tanács 

közreműködésével megrendezett kiállítás esti 

megnyitóeseményének felvezetője volt. 

Jankó Anna beszámolóját a kiállításról és 

konferenciáról mellékeltünkben olvashatják.  

http://www.measuringdesignvalue.eu/
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Nemzetközi kitekintő 
BEDA közgyűlés, Bécs 

A BEDA (Európai Design Szövetségek Irodája) éves 

közgyűlésére 2014. március 20–21-én került sor 

Bécsben, a Design Austria vendéglátásában. A 

közgyűlésen Várhelyi Judit tanácstag és Jankó 

Anna, az Iroda munkatársa képviselte a Magyar 

Formatervezési Tanácsot. Beszámolójukat 

mellékeltünkben olvashatják.  

Várhelyi Juditot, az MFT tagját az ülésen a megújuló 

elnökségbe választották, a kommunikációs 

munkacsoport tagjaként erősítheti a vezetőség 

munkáját. Korábban Szesztai Szonja, Irodánk 

munkatársa töltötte be a tisztséget, Várhelyi Judit 

megválasztása garantálja a magyar jelenlét 

folyamatosságát a nemzetközi testületben. 

Gratulálunk! 

 

Design Management Europe 

A Design Management Europe 2014. március 26-án, 

szerdán tartotta éves taggyűlését Brüsszelben. A 

közgyűlés megvitatta a szervezet stratégiai 

fejlesztési lehetőségeit, esetleges partnerségek 

kialakításának esélyeit. Ennek eredményeként idén 

a Design Management Institute megkeresése 

nyomán szorosabb együttműködés kezdődik a két 

szervezet között, így a Design Management Award 

2014/2015 pályázati felhívását már a júniusi DMI 

konferencián megismerheti a nagyközönség. Az idei 

díjátadó gálának és a hozzá kapcsolódó szakmai 

rendezvénynek várhatóan Saint Etienne Metropole, 

a korábbi év egyik díjazottja ad otthont. 

Az idei évben megújult a DME elnöksége, tagjai 

sorába Jankó Annát, Irodánk munkatársát is 

beválasztották. Bízunk benne, hogy a szervezetben 

betöltött szerep hozzájárul mind a Design 

Management Díj további fejlesztésének hosszú távú 

megalapozásához, mind a magyar vállalatok egyre 

nagyobb számú részvételéhez a Design 

Management Europe Awardon.. 

A szervezet megújult honlapja elérhető: 

http://www.dmeaward.com/ 

 
Figyelmükbe ajánljuk 
 
Design Hét Budapest 2014 – Átvitt értelem 
2014. október 3.-12.  

A Design Hét Budapest fesztivál idén ősszel is a 

fővárosba varázsolja tíz napra a hazai és a 

nemzetközi designélet legjavát, a programok széles 

körével október 3. és 12. között várja a 

nagyközönséget. A fesztivál védnöke és 

főszponzora a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 

kiemelt szakmai partnere a Magyar Formatervezési 

Tanács és a Design Terminál, szervezője a 

Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség. Az 

immáron 11. Design Hét Budapest fókuszában idén 

a mindennapi életünket egyre inkább átható 

technológia, az internet, az okos eszközök 

használatának általános elterjedése és ezeknek a 

design számos területére gyakorolt hatása áll.  

 

 

 

http://www.dmeaward.com/
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Az ÁTVITT ÉRTELEM szlogen jegyében a fesztivál 

programadó rendezvényei elsősorban a 

formatervezés és a technológia kapcsolódási 

pontjait, lehetőségeit, legújabb eredményeit, aktuális 

kérdéseit mutatják be, esettanulmányokkal, 

előadásokkal, gondolatébresztő beszélgetésekkel. 

Folytatva az elmúlt években nagy népszerűségnek 

örvendő kezdeményezést, 2014-ben a Holland 

Királyság lesz a fesztivál díszvendége. A hazai 

designszakma egészét megmozgató, széles 

közönséget vonzó eseménysor keretében idén is sor 

kerül a Design Hét Budapest saját szervezésű 

programjaira: a nemzetközi és hazai anyagot 

felvonultató nyitókiállítás a fókuszba állított témát 

járja majd körül, de lesz Nyitott Stúdiók, vásárlási 

akció, miközben a Design Túrák és a 

gasztroprogramok sora is folytatódik. 

Természetesen ez alkalommal sem marad a 

fesztivál sztárdesigner vendég nélkül, és a hazai 

design szakma legrangosabb díjait (Magyar 

Formatervezési Díj, Design Management Díj) 2014-

ben is a fesztivál keretén belül adják át. Idei 

újdonság, hogy az itthon és az országhatárokon túl 

is széleskörű ismertségnek örvendő Central 

European Fashion Days programjaira, köztük a 

Gombold újra! pályázat, a közép-európai 

divattervezők egyik legrangosabb 

megmérettetésének eredményhirdetésére és 

nagyszabású divatbemutatójára is a Design Hét 

Budapest nyitóhétvégéjén kerül sor. A Design Hét 

Budapest 2014 felhívása letölthető a designhet.hu 

oldalról. 

 

További információ:  

designhet.hu 

facebook.com/budapestdesignweek 

 
European Design Innovation Platform (EDIP) 
Az Európai Unió Vállalkozáspolitika és Ipar 

főigazgatósága a 2012-ben indult, a design 

innovációs hatásaira építő projektek sikere nyomán 

újabb, erre a területre fókuszáló pályázatot írt ki, 

melyet a Design Council által koordinált konzorcium, 

a European Design Innovation Platform 

kezdeményezése nyert el. A platform indításához 

kapcsolódó ülést 2014. március 25-én rendezték 

Brüsszelben, melyen az MFT képviseletében Jankó 

Anna kolléganőnk vett részt.  

 

A rendezvényen Bonifacio Garcia-Porras, a 

Vállalkozáspolitika és Ipar főigazgatóságának 

osztályvezetője köszöntőjében hangsúlyozta a 

főigazgatóság elkötelezettségét a design innovációs 

potenciáljának további tudatosítása és kiaknázása 

mellett, méltatva a jelenleg még zajló, 2012-ben 

indult projekteket. John Mathers, a brit Design 

Council elnöke a platform nyitottságát emelte ki, a 

tematikus projektek és szervezetek csatlakozását, 

eredményeik beépítését az EDIP kereteibe. A 

projekt célja az eddigi eredmények, szakmai 

szereplők európai szintű összekapcsolása mind 

online (a platform felületén), mind lokálisan (a project 

három éve során számos szakmai rendezvényen 

keresztül).  

 

http://designhet.hu/2014/
https://www.facebook.com/budapestdesignweek
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Az elnök reményét fejezte ki, hogy a 

kezdeményezés a rövid, hároméves periódusban 

erős összefogássá és tudásbázissá válik, mely 

egyben megalapozza a támogatási cikluson túli 

fenntartását is.  

 

A projekttel kapcsolatos további információk: 

http://www.designcouncil.org.uk/projects/european-

design-innovation-platform-edip 

 
DMI „Making Change by Design” konferencia 

Az amerikai Design Management Institute idei első 

európai konferenciáját 2014. június 11-12. között  

Londonban tartja. A konferencia a design által 

megvalósítható empatikus megközelítés lehetőségeit 

vizsgálja a kormányzatok, vállalatvezetés, a 

branding és a kultúra területén.  

 

A konferencián hirdetik meg a Design Management 

Europe Award 2014/2015 pályázati felhívását, ezzel 

is erősítve a díj kommunikációját, közvetlen eljutását 

a szakmai nyilvánossághoz.  

 

A konferenciával kapcsolatos további információk:  

http://www.dmi.org/?page=Conferences 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP PIN pályázati felhívás 

 
A pályázaton 24 közép-európai országból várják 

designerek jelentkezését, a cél egyedi, a részt vevő 

24 ország valamely területéhez szorosan 

kapcsolódó design szuvenír és kísérő 

kommunikációs anyag megalkotása.  

A pályázat támogatója a Triest Kortárs Bizottsága, 

az olasz külügyminisztérium, valamint a Közép-

Európai Kezdeményezés (CEI). 

 

A pályázatok beadási határideje: 2014. június15., 

 részvételi díj nincs. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információk:  

http://www.triestecontemporanea.it/mappin/ 
e-mail info@triestecontemporanea.it 

telefon: +39 040 639187 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.designcouncil.org.uk/projects/european-design-innovation-platform-edip
http://www.designcouncil.org.uk/projects/european-design-innovation-platform-edip
http://www.dmi.org/?page=Conferences
http://www.triestecontemporanea.it/mappin/
mailto:info@triestecontemporanea.it


A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója MFTI / 2014. II. 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: 

BEDA közgyűlés 

2014. március 20-21., Bécs 

Jankó Anna és Várhelyi Judit beszámolója 

Az Európai Designszövetségek Irodája (BEDA) 

Bécsben, a DesignAustria irodájában tartotta éves 

közgyűlését. 

Isabel Roig elnök asszony köszöntőjében elmondta: 

„A BEDA növekedése összefügg azzal, hogy a 

design ma már egyre jelentősebb szerepet játszik a 

helyi, nemzeti és európai szintű politikában, illetve a 

döntéshozók is egyre szélesebb körben ismerik el 

hozzájárulását a társadalmi és gazdasági 

értékteremtéshez." 

Az adminisztrációs feladatokat követően 

bemutatkozott az a nyolc szervezet, mely felvételét 

kérte a BEDA-ba. A szervezetek prezentációja után 

a tagság mind a nyolc szervezet felvételét 

megszavazta, a BEDA-nak így már 45 tagja van. A 

nyolc új tag:  

 

Estonian Design Centre, Észtország 

CLICKNL | DESIGN, Hollandia 

German Design Council, Németország 

International Design Center Berlin, Németország 

RRA LUR, Szlovénia  

SEMEK, Ciprus 

Surgenia Technological Centre of Andalusian 

Design, Spanyolország 

Wallonie-Bruxelles Design Mode, Belgium. 

 

A BEDA vezetősége a lezárult ciklus során öt 

munkacsoportba osztva dolgozott. A pénzügyi és a 

tagságért felelős munkacsoport lassú, de évről évre 

kitartó növekedésről számolt be. A policy-

munkacsoport elkészítette a BEDA új stratégiai 

tervét, amelyről részletesen később számoltak be. A 

kommunikációs csoport, melyben korábban Szesztai 

Szonja kolléganőnk is dolgozott, felelős a honlapért, 

az évi hat hírlevél elkészítésért és a social media 

felületekért, melyek szerepe az utóbbi években 

folyamatosan nő. A szakmai munkacsoport 

beszámolója volt a legtartalmasabb. Michal 

Stefanowsky és Kitty de Jong – Steinar Amland 

korábbi vezetőségi tag segítségével – két dosszié 

összeállításán dolgozik. A nyilvános dosszié a BEDA 

szakmai állásfoglalását tartalmazza, a másik, amely 

csak a tagok számára elérhető, különböző szakmai 

kérdésekben nyújt eligazítást.  

A szakmai munkacsoport irányítása mellett, a BNO 

ügyvédi közreműködésével elkészült egy 

állásfoglalás-tervezet a szellemi tulajdon 

védelmének témakörében, amelyet minden 

tagszervezetnek megküldtek értékelésre. Irodánk a 

dokumentumot áttekintésre eljuttatta dr. Németh 

Gábor igazgató úrnak és a JNF munkatársainak.  

A beszámolókat követően Steinar Amland tartott 

előadást, majd az EDII uniós projektek bemutatása 

következett. A hat EDII projekt közül ötöt BEDA-

tagszervezet vezet. Bemutatkozott a Design 

Flanders vezetésével kifejlesztett, 8 lépésből álló 

metodológiára épülő Service Design Toolkit.  

 

http://beda.us4.list-manage2.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=9bfa197bbf&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=841ce13077&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage1.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=b7ea81e238&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=0f22cb43a2&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=3464b7f19c&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=3464b7f19c&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=0f0a562b8f&e=39cc2cab80
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A teljes eszköztár 60 eurós áron érhető el, az angol 

fordítás az Interreg program keretében finanszírozott 

SPIDER projekt részeként készült el, elemei a 

honlapról letölthetők (www.servicedesigntoolkit.org). 

John Mathers, a Design Council vezetője röviden 

bemutatta a European Design Innovation Platformot, 

és meghívta a BEDA-tagszervezeteket, hogy 

vegyenek részt a platform tartalommal való 

megtöltésében. Végezetül Isabel Roig elnök asszony 

ismertette a BEDA hosszú távú, Design Europe 

2021 névre keresztelt stratégiai tervét.  

 

A közgyűlésen sor került az új vezetőségi tagok 

megválasztására, az ülést a megválasztott tagok 

névsorának kihirdetése zárta. A 2014-16-os ciklus új 

vezetősége: 

 

Deborah Dawton, Design Business Association, 

Egyesült Királyság (titkár)  

Severin Filek, Design Austria, Ausztria 

Kitty De Jong, BNO, Hollandia 

John Mathers, Design Council, Egyesült Királyság 

Jan Stavik, Norwegian Design Council, Norvégia 

(kincstárnok) 

Michal Stefanowski, SPFP, Lengyelország 

Várhelyi Judit, Magyar Formatervezési Tanács, 

Magyarország 

Isabelle Vérilhac, Cité du Design, Franciaország 

Anna Whicher, Design Wales, Wales 

 

 

 

 

A jelenlegi BEDA-elnök, Isabel Roig (Barcelona 

Centre de Disseny, Spanyolország) kinevezése 

2015 júniusáig szól, ekkor helyét a szervezet 

alelnöke, a svéd Swedish Industrial Design 

Foundation-t (SVID) képviselő Robin Edman foglalja 

el. Megerősítették, hogy a BEDA 2015. évi 

közgyűlésének Milánó ad otthont, tekintettel a 

városban rendezett expóra, a közgyűlés ehhez 

igazodik majd, időpontja így a szokásos márciusitól 

eltérően várhatóan júniusban lesz. 

 

Shapes of Hungary kiállítás 
2014. április 24. – május 11., Barcelona, Disseny 

Hub 

Jankó Anna beszámolója 

 

Április 24-én Disseny Hub Barcelonában nyílt meg a 

„Shapes of Hungary” kiállítás a Magyar 

Formatervezési Tanács és a Fiatal Iparművészek 

Stúdiója Egyesület szervezésében, melynek 

felvezető eseménye a „New Trends: contemporary 

design in Hungary” című workshop volt. Az esemény 

– melyet a barcelonai magyar főkonzulátus hívott 

életre – Magyarország design szempontú, árnyalt 

bemutatását célozta a hosszú távú intézményi 

együttműködések és üzleti partnerségek kialakítása 

érdekében, és egyben a Magyarország tízéves EU-

tagságát ünneplő rendezvénysorozat része volt. 

Mindkét rendezvénynek a Disseny Hub Barcelona 

központ adott otthont. 

 

 

http://www.servicedesigntoolkit.org/
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=daef9f8034&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=c0dc1bfb69&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage1.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=4859650e7b&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=1854d83292&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=d9679f5f53&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=a7ad43321b&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=b3c88df645&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=84db05a58c&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage1.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=b4715fc32f&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage2.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=02feef9cb1&e=39cc2cab80
http://beda.us4.list-manage1.com/track/click?u=d3922af82c6247d7c2323913d&id=3ea8ca8f83&e=39cc2cab80
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A nemrég átadott épület három intézményt foglal 

magában, ez a központja a Barcelona Design 

Centre-nek (BCD), a Fostering Arts and Design 

(FAD) szervezetnek, illetve a város design 

múzeumának, mely a tervek szerint ősszel nyitja 

meg kapuit. A résztvevőket Medveczky Iván főkonzul 

és Erdős György külgazdasági szakdiplomata, 

valamint a Design Hubban működő három 

intézmény képviselői köszöntötték. 

A workshop a magyar design eredményeinek átfogó 

áttekintésére vállalkozott, ennek részeként Osvárt 

Judit, a Budapest Design Hét projektvezetője és 

Jankó Anna, az MFT projektmenedzsere 

előadásában bemutatta a szakpolitikai stratégiákat a 

Magyar Formatervezési Tanács tevékenységén, 

támogatási rendszerein, valamint a tíz éves Design 

Hét Budapest program ismertetésén keresztül. Ébli 

Gábor PhD a MOME intézménytörténetét is 

összegezve a társadalmi felelősségvállalásra építő 

projekteket vonultatott fel, többek között a MOME 

EcoLab „Bódvalenke” projektjét. Toronyi Péter 

„Kálha” fejlesztését, vagy a HelloWood 

tevékenységét. Ezt követően tervezői előadások 

világítottak rá olyan nemzetközi jelentőségű 

sikerekre és fejlesztési eredményekre, mint például 

Losonczi Áron üvegbeton-fejlesztése, a Litracon, 

Katyi Ádám Westeinde betűtípusa, a Barcelonában 

működő, Nagy Borbála által alapított és tervezett 

DIDONGO gyermekfejlesztő foglalkoztató sorozat, 

vagy Nagy Péter Sándor építész kézműves 

édességek készítésére irányuló Cukor projektje. 

 

Az MFT és a FISE szervezésében megvalósult 

kiállítás alapját a 2013-ban a TENT Londonon 

hasonló címmel rendezett magyar bemutatkozás 

adja, számos Magyar Formatervezési Díjjal, kiállítói 

címmel, Moholy-ösztöndíjjal kitüntetett alkotó 

szerepel a válogatásban. A kiállításhoz 

kapcsolódóan  láthatók voltak a Design Management 

Díj öt évét bemutató roll upok.  

 

A nagyközönség a „Shapes of Hungary” kiállítást a 

Disseny Hub Barcelona földszinti, központi terében 

április 25-től május 11-ig tekinthette meg. 

  


	Mérlegen a design!

