1. Az Iparművészeti Tanács működése
1955-77-ig az alábbi fontosabb dokumentumok:
• Magyar Közlönyben megjelent, a Tanácsot érintő határozatok
S a Képzőművészeti Alap létrehozásáról szóló rendelet (1952)
S az Iparművészeti Tanács létesítéséről szóló határozat (1954)
S a Képző- és Iparművészeti Lektorátus létrehozásáról szóló rendelet (1963)
S a Kulturális Alap létrehozásáról szóló rendelet (1967)
S a Kulturális Külkereskedelmi Tanács létrehozását előíró hat. (1968)
S a megszűnéssel kapcsolatos határozatok (1975)
S az Ipari Formatervezési Tanács létrehozását előíró hat. (1975)
S az Ipari Formatervezési Tájékoztató Központ (Design Centre) létrehozását
előíró hat. (1975)
S az Iparművészeti Tanács megszűnését előíró hat. (1975)
•

Hivatali levelezés
S munkaügyi, szervezési kérdések
S bizottsági üléseket előkészítő levelezés
S üzemi gyűjtemény kérdése (1956)

•

Az Iparművészeti Tanács ügyrendje (munkarendek, zsűrizések, feladatok
szabályozása)

•

1/1968 MM számú rendelet az 1968.évi kulturális járulékokról

•

Munkaügyi jelentések, feladatok, tervek

•

1974-es Javaslat az I.T. hatáskörének kiterjesztéséről, a leendő Design Studio
feladatairól

•

Előterjesztés: A képző- és iparművészeti terület bírálati-, kiállítási tevékenysége,
valamint intézményrendszerének új feladatai

•

Javaslat az Iparművészeti Vállalat Formatervező Irodája által végzett terveztetési
feladatoknak a Képző- és Iparművészeti Lektorátus kereteibe történő átvételére és
szervezeti rendjére (a 9. dobozban is)

2. Vegyes iratok
•
•
•
•
•

Ügyrendi kérdések
Hatásköri kérdések
A Bizottságok működése
A Bizottságok állandó tagjai
Az Iparművészeti Tanács

9. Munkatervek, beszámolók
• Szakbizottságok jelentései
(Finomkerámia-üveg, Ötvös-fém, Ipari forma, Ruházati textil, Lakástextil, Bútortervezéslakberendezés szakbizottságok)
• Az Iparművészeti Tanács évenkénti munkabeszámolói (hiányos)
• Évenkénti, szakterület szerinti beszámolók (hiányos)
• Az Iparművészeti Tanács évenkénti munkatervei (1956-61, 1963, 1975 évek)
• Pályázatok, tervpályázati hirdetmények 1965-től
• Szakvélemények: 1983.évi Őszi BNV-ről, Ipari Textilművészeti Biennálé (Hajduné
Kovács Anikó művészettörténész)

10 – 11. Iktatókönyvek
12 – 14. Igazgatói levelezés
15 – 17. Általános levelezés
18 – 27. Gazdasági igazgatói levelezés
28. Kimutatások, statisztikák
•

•

Statisztika
S Könnyűiparban dolgozó iparművészek (gyárankénti csoportosításban, 1972)
S Ipari forma szakértők katasztere (1957)
S Pályázati statisztikák (1955-59)
S Gyári tervezők jegyéke (1965)
Kéziratban: Öltözködéskultúra, Iparművészeti Tanács Kiskönyvtára, 1961.

29 Zsűrikönyvek
•

Zsűri-számok nyilvántartása 1975-ig

30. Dokumentációkkal kapcsolatos levelezés 1970-75
Az Iparművészeti Tanács Dokumentációs osztályának levelezései (folyóiratok, könyvek
beszerzése, kölcsönzése, fényképészeti megrendelések)

31 - 32. Személyi anyagok
Az Iparművészeti Tanácsnál nem adminisztratív munkakörben dolgozók, illetve az
Iparművészeti Tanácstól a Képző-és Iparművészeti Lektorátushoz átkerülő munkatársak.

42 – 44. Kiállítások vendégkönyvei
45 – 51. Nemzetközi kapcsolatok – levelezés
52 – 58. Ipari forma szakbizottság 1955 – 1975
Időrendben az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bíráló bizottsági ülések jegyzőkönyvei
Bírálati értesítések
Bizottsági ülések jegyzőkönyvei
Zsűrizésre felkérő levelek
Szakági javaslatok
Ipari Formatervező Intézet (stúdió, ill. műterem) létrehozásával kapcsolatos levelezés,
jegyzőkönyvek, javaslatok
Általános szabályzatok, díjszabási kérdések,
Formatervezési megbízások
Tervezői kijelölések
Műleírások
Időközi jelentések
egyéb, általános levelezés
(ötvös, éremmunkák bírálati anyag is)

59 - 64. Finomkerámia szakterület 1958 – 1975
Időrendben az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bírálóbizottsági ülések jegyzőkönyvei
Bírálati értesítések
Bizottsági ülések jegyzőkönyvei
Zsűrizésre felkérő levelek
I. Szakterületi értekezlet jegyzőkönyve (1962) – 62. doboz
Szakmai Bizottságok gyári / vállalati látogatásáról készült jelentések, helyszíni
bírálóbizottsági jegyzőkönyvek
Pályázati felhívások
Pályázatok bírálati ülései
Tervezői megbízások, kijelölések
Szakági javaslatok
Általános szabályzatok, díjszabási kérdésekkel kapcsolatos javaslatok
Jogdíjak
Időközi jelentések
egyéb, általános levelezés

65 - 66. Üvegipari szakterület 1959 – 1964
Időrendben az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bírálóbizottsági ülések jegyzőkönyvei
Bírálati értesítések
Bizottsági ülések jegyzőkönyvei
Szakmai Bizottságok gyári / vállalati látogatásáról készült jelentések, helyszíni
bírálóbizottsági jegyzőkönyvek
Az ajkai Üvegipari Múzeum létesítésével kapcsolatos javaslatok, levelezés
Pályázati felhívások
Pályázatok bírálati ülései
Szakági javaslatok
Jogdíjak
Időközi jelentések
egyéb, általános levelezés

67. Textilminták
Az Iparművészeti Tanács Dokumentációs tárából mintalapok (1949-58)
• Tartalmuk:
S Anyagminta, dessz. szám, tervező neve, tervezés ideje, gyártás időpontja,
anyaga, szerepelt-e kiállításon

68. Ruha szakbizottság anyaga 1955 – 1960
Időrendben az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bírálóbizottsági ülések jegyzőkönyvei
Bírálati értesítések
Bizottsági ülések jegyzőkönyvei
Szakmai Bizottságok gyári / vállalati látogatásáról készült jelentések, helyszíni
bírálóbizottsági jegyzőkönyvek
Pályázati felhívások
Pályázatok bírálati ülései
Szakági javaslatok
Szőrmeipari ügyek levelezése
Jogdíjak
Időközi jelentések
egyéb, általános levelezés

69. Öltözködéskultúra szakbizottság anyaga 1965 – 74
• Bírálati kérelmek
• Bírálati ülések jegyzőkönyvei
Gyapjúipar
• Gyártmányfejlesztési és Divatbizottsági ülések jegyzőkönyvei (1965-68)

70. Pamut- és Textilipari gyártmányfejlesztés, Kolorista Tanács,
Selyemipar
•
•
•
•

Bírálati kérelmek
Bírálati ülések jegyzőkönyvei
Bírálati értesítések
egyéb, általános levelezés

71. Bútoripari gyártmányfejlesztő szakbizottság anyaga
•
•
•
•
•
•
•

Bírálati kérelmek
Bírálati ülések jegyzőkönyvei
Bírálati értesítések
Bútortervezési megbízások
Külföldi tanulmányutak beszámoló jelentései
Belsőépítészeti megbízások
Emlékeztetők

72. Bútoripari, lakáskultúra szakbizottság anyaga
•
•
•
•
•
•

Bírálati kérelmek
Bírálati ülések jegyzőkönyvei
Bírálati értesítések
Lakáskultúra magazin levelezése
Etikai bizottsági jegyzőkönyv (Harnóczy – Korda szerzői jogvitája)
Bútorterv bírálati jegyzőkönyv

73. Vegyes zsűritémák
•
•
•

Műanyag játék szakbizottság
S Zsűrizési jegyzőkönyvek
Csomagolásesztétika (1965 – 74)
S Hungaropack - versenyek (levelezés, forgatókönyv, tájékoztató)
Kiváló Áruk Fóruma
S Felhívások
S Bizottsági ülések jegyzőkönyvei

S
S
S

Beszámolók
Zsűrizési jegyzőkönyvek
Összefoglaló kimutatások

80. Területfelmérési megbízások (1956-59)
Szakmai kutatómunkára kiadott megbízások

93. Iparművészeti bírálati jegyzőkönyvek
94. Bútortervek 1972
•
•
•

Házgyári konyhaprogramok dokumentációi
„Forfa ’72” garnitúra műszaki dokumentációja
Korda István poliuretán keményhab ülőbútorának tervei és a szakvélemény

95. Bútortervek 1973
•
•
•
•
•
•
•
•

Fekete György: ZSOLTI – gyermekbútor-sorozat tervei, 1973
Hróh István: Hajdúsági Vállalat gyártmánycsalád
Korda István: rusztikus bútorcsalád
Mózer László: magyaros jellegű szobabútor-család
Heczendorfer László: 15 db. bútorterv a Haladás Faipari KTSZ részére és 45 db. a
MEFÉM KTSZ részére
Balla Sándor: kerti bútorcsalád
Otthon ’74 c. kiállítás installációtervei
Nagy Bálint: bútortervek

96. Bútortervek 1974-75
•
•
•
•
•
•

Vörös Tamás: Omega Modul kiviteli tervdokumentációja, 1975
Marosi Józsefné: Hungarhotels bútortípusok
Bécsi Bolgár Követség bútorai
Simay Lajos: bútortervek
Bedécs Sándor, Eiler G.: Óvodai bútorok
Mózer László: „Agria” tárgyalógarnitúra

97. Textil-kísérőlapok
Mintadarabok véleménnyel és vizsgálati eredményekkel ellátva

98 - 105. Fordítások
Fordítások, esetenként az eredeti szöveg is 1 – 858.
Vegyes tartalom: szakmai utak jelentései, katalógusok, szakirodalmak

106.
•
•
•
•

Fordítási anyagok tartalomjegyzéke (1-551)
Fordíttatási, köttetési munkákkal kapcsolatos levelezés
Folyóiratok iktatólapjai (1955-68)
Kiadványokkal kapcsolatos levelezés

107. Szerzői jog, tiszteletdíj
•
•
•
•
•
•
•
•

Sokszorosításra kerülő iparművészeti alkotások tervezési-tiszteletdíj és szerzői jogdíj
táblázata – tervezet, 1969
Szerzői joggal kapcsolatos rendeletek Művelődésügyi Közlöny, 1970
1969.évi III.tv. a szerzői jogról, Magyar Közlöny, 1969. 30. szám
A szerzői jogi törvény tervezete – az ipari tervezőművészeket érintő részletek idézetei
a törvénytervezetből 1968.
Dr. Takács Endre: Ipari mintaoltalom című előadása a Magyar Jogász Szövetség
számára – jegyzet
Minőségvédelmi intézmények egyes külföldi országokban – tanulmány
Irányelvek a szerzői díjrendszerről
Feljegyzés a Jogügyi Osztály részére a „jelenlegi gyakorlatban lévő és jogszabállyal
nem rendezett képző- és iparművészeti tiszteletdíjakról”

108 – 121. Kulturális járulék
Bizottsági ülések jegyzőkönyvei, melyek tartalmazzák az adott termékre vonatkozó szakmai
bírálatot, a forgalomba bocsátási engedélyt vagy ennek elutasítását, továbbá forgalomba hozás
esetén a kulturális járulék mértékét.
A betűjelek a szakterületeket jelölik:
A – Kerámia
B – Porcelán
C – Üveg

129-144. Leíró kartonok
Az Iparművészeti Tanács Bizottsága elé benyújtott és elbírált tárgyak fényképes leíró
kartonja. A kartonok az alábbi információkat tartalmazzák:
•
•
•
•

fotó
a karton leltári száma
elnevezés
a tervező neve

•
•
•
•
•
•
•
•

leírás (anyag és téma megjelölés)
a gyártó üzem neve
„ügyiratszám” (I.T.-4479/ az alkotó neve (CsG))
a tárgy leltári száma, mely a fényképen is rajta van
az elbírálás időpontja
a Bizottság jelenlévő tagjai
a Bizottság véleménye a forgalomba hozatalról és esetleges javaslatai
a kulturális járulék mértéke százalékban

Néhol az adatok hiányosak és csak az első négy adat található meg a kartonon.
Szakterület szerinti felosztás:

129. Gépipar, formatervezés
130 – 133. Szilikátipar, kerámia, 1 – 1699.
134 – 137. Szilikátipar, porcelán, 1 – 2131.
138 – 139. Szilikátipar, üveg, 1 – 1222.
140 – 141. Belsőépítészet, bútor, 1 – 756.
142 – 143. Textil, 1 – 92.
Textil, öltözködés, 1 – 292.
Textil, lakástextil, 1 – 297.
Textil, öltözködés, kellék, 1 – 126.
144. Ötvösség, 1 – 83.
Csomagolás, Nyomdaipar, Műanyag, 1 – 26.
145. Sajtófigyelő
1955-1980-ig a sajtóban az Iparművészeti Tanács közreműködésével létrejött kiállításokról
megjelent írások. Kartonra ragasztva (egy kartonon több cikk) S - 1-773-ig leltári számmal
ellátva. A kartonon feltüntetve a megjelenés helye és időpontja.

