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Megújultunk 
 
 
A hosszú téli hónapokat remélhetőleg 
magunk mögött hagyva köszöntjük Önöket 
az év első hírlevelében. Eseményekben és 
eredményekben gazdagon köszöntött ránk a 
tavasz, legfontosabb híreink után ebből 
adunk egy kis ízelítőt.  
 
 
 
Bizonyára észrevették, hogy új ruhába bújtunk, egy 
kicsit szebbek lettünk. Csordás Zoltánt, a Magyar 
Formatervezési Tanács arculatának szülőatyját 
kértük fel arra, hogy hírlevelünket is „hozza 
formába”. Reméljük, az Önök tetszését is elnyerjük. 
 
Elsőként ezúton is gratulálunk Takács János 
Tanácstagunknak a Magyar Európai Üzleti Tanács 
elnökévé való  megválasztásához. 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy immár kilencedik 
alkalommal, március 2. és 5. között kerül 
megrendezésre a Lakástrend és Design 2006 
kiállítás a Műcsarnokban. Európa bútorkultúráját 
megjelenítő kiállításon a bútor-, textil-, csempe- és 
szaniterújdonságok mellett több szakmai program is 
várja az érdeklődőket. 
 
 A híres milánói bútorvásár szellemiségét követő 
„madeinhungary” tárlatot, a fiatal magyar tervezők 
minőséget, gondolatiságot és innovációt közvetítő 
munkáit, és az „Előttem a jövő”, a Magyar 
Iparművészeti Egyetem hallgatóinak bemutatkozását  
ajánljuk figyelmükbe. A kiállítás csütörtöktől 
vasárnapig 10-19 óra között, szombaton éjszakába 
nyúlóan várja a látogatókat. Irodánk a Magyar 
Szabadalmi Hivatal standján teljesít információs 
szolgáltatást. Látogassanak meg bennünket! 
 

Március 9-én csütörtökön 15 órától tart Várhelyi Judit 
irodavezető asszony elődást a Magyar 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Védjegy-, 
Versenyjog és Formatervezési Szakosztály 
rendezvényén, „A formatervezés mint az innováció 
arca. A Magyar Formatervezési Tanács feladata” 
címmel az S.B.G.& K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák 
tanácstermében (1061 Budapest, Andrássy út 113.) 
 
Mint ahogy már korábban is jeleztük, Várhelyi Judit 
tagja lett az ICSID (Ipari Formatervezési Társaságok 
Nemzetközi Szövetsége) vezetőségének. Második 
vezetőségi ülése március 17. és 28. között lesz 
Dubaiban. Kíváncsian várjuk beszámolóját a 
vezetőségi munkáról.  
 
A rákövetkező hétvégén, március 24. és 25. között 
kerül sor a BEDA (Európai Design Szövetségek 
Irodája) taggyűlésre Bécsben, melyen Várhelyi Judit 
irodavezető asszony képviseli a Magyar 
Formatervezési Tanácsot.  
 
 
A tavalyi sikereken felbuzdulva, a Magyar 
Formatervezési Tanács és a Magyar Bútor- és 
Faipari Szövetség idén is konferenciát szervez.  
A rendezvénynek a Magyar Szabadalmi Hivatal 
konferenciaterme ad otthont, 2006. május 11-én 
csütörtökön, a részletes programról a későbbiekben 
tájékoztatjuk Önöket. 
 
Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 
programjának életében 
 
Bemutatkoztak a 2005. évi Moholy-Nagy László 
formatervezési ösztöndíjasaink. Beszámoló 
kiállításuk megnyitójára 2006. február 10-én került 
sor az Iparművészeti Múzeumban. Ha 
elmulasztották volna, a kiállítást még március 5-éig 
megtekinthetik.  
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Decemberben meghirdetésre került a Moholy-Nagy 
László Formatervezési Ösztöndíjpályázat, amire 17 
pályamunka érkezett. Az Ösztöndíjbizottság február 
7-én döntött az új ösztöndíjasokról, a nyertesek 
névsorát az 1. számú mellékletünkben olvashatják. 
 
Örömmel adjuk közre, hogy hosszas előkészítő  
munka után megszületett a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium 3/2006. szabályzata a 
Magyar Formatervezési Díj adományozásának 
rendjéről. 
 
Irodánk elkészítette a Magyar Formatervezési Díj 
2006. évi pályázati felhívását, amit közel 3000 címre 
– az adatbázisunkban szereplő szakmai szerve- 
zeteknek, tervezőknek, felsőoktatási intézmények- 
nek, kamaráknak, cégeknek, gyártóknak, és a MFTI 
tevékenységével összefüggő bizottsági tagoknak –, 
postáztunk ki. Meghirdetésre került az országos és 
helyi, elektronikus és nyomatott sajtóban (közel 60 
médium) a szakmai szervezetek, egyesületek 
hírlapjaiban, az idén először a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara Infopont hálózatának tagjai között, 
valamint a pályázatot finanszírozó és kezelő szervek 
hivatalos lapjaiban egyaránt. 
A pályázat jelentkezési határideje 2006. április 8. 
 
Az év első hónapjainak jelentősebb eseményei 
 
Várhelyi Judit irodavezető asszony január 19. és 21. 
között a Varsói Művészeti Egyetem meghívására 
tartott előadást az MFT tevékenységéről és a 
magyar design intézményi hátteréről. 
A rendezvény támogatói: a Rzecz Pi´kna Alapítvány, 
a Lengyel Formatervezők Szövetsége, a „2+3D” 
magazin és az „Institute of Adam Mickiewicz”. A 
konferencia témája a lengyel design helyzete és 
támogatási rendszere volt. 
 
Február 2-án a Magyar Szabadalmi Hivatal 
konferenciatermébe invitáltuk a szakmai szervezetek 
képviselőit, partnereinket. A Hivatal Magyar Védjegy 

Egyesület Formatervezési Minta Szakosztályával 
közösen szervezett szakmai előadása a 
„„FFoorrmmaatteerrvveezzééssii  mmiinnttaa,,  mmiinntt  aa  ssiikkeerr  zzáállooggaa  –  
Jóformán minden eldőlhet a jó formán” címmel. A 
programon, a szerzői jog mezsgyéjén haladva, az 
oltalomszerzés tapasztalatairól és gyakorlati 
kérdéseiről hallhattunk érdekes előadásokat, 
számos meglepő példákkal illusztrálva. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy nagyon sokan fogadták el a 
meghívásunkat. 
 
A Magyar Formatervezési Tanács február 10-én 
megtartotta ez évi első ülését az Iparművészeti 
Múzeumban. Az ülésen a Tanács megvitatta és 
elfogadta az éves munkatervet és költségvetést. 
Simon Károly főigazgató úrnak ezúton is köszönjük a 
szíves vendéglátást.  
 
Február 20-án az Olasz Szabadalmi Hivatal 
meghívására Rómában tartott előadást Várhelyi 
Judit irodavezető asszony a Magyar Formatervezési 
Tanácsról, valamint a hazai design sikereinkről és 
azok iparjogvédelmi vonatkozásairól.  
 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Magyar 
Iparművészeti Egyetem március 1-től Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem nevet viseli. A névfelvételt az 
Egyetem Moholy-Nagy László Nappal teszi 
emlékezetessé, melynek részleteiről a későbbiekben 
adunk tájékoztatást. 
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1.sz. melléklet 
 
2005. évi Moholy-Nagy László Formatervezési 
Ösztöndíj új ösztöndíjasai 
 
Molnár Balázs 
Panellakások egészségügyi, tisztálkodási 
helyiségeinek felújítása 
 
Lenkei Balázs 
@-szék, interaktív, ergonomikus számítógépes 
munkaszék  
 
Marosi László  
Pendrive/pendant avagy műszaki ékszerek 
 
Lakos Dániel  
Az egyszerűség és a gyárthatóság, mint szempontok 
a bútortervezésben 
 
Félegyházi András    
Kiállítási paravánrendszer fejlesztési programja 
 
Klausz Andrea 
A Szerencsi csokoládé öröksége − kísérlet egy 
elfeledett „Hungaricum” újjáélesztésére (nosztalgia  
termékek csomagolásának és arculatának 
kialakítása 
 
Buczkó Bence 
Újrahasznosított, visszaforgatott anyagok (recycling) 
új területeken való alkalmazása 
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