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A kreativitás akkor 
nem fogy el, ha 
használják! 
 
 
Köszöntjük Önöket híradásunkban, melyben 
legfrissebb híreink mellett az előttünk álló 
eseményekről adunk tudósítást. 
 
 
 
 
 
Mi történt velünk? 
 
Tanácsülés 

A Magyar Formatervezési Tanács soron következő 

IV. ülését 2012. december 5-én 14 órától tartja a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.  

 
 
Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 
programjának életében 

 
 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 2012 

A Magyar Formatervezési Díj pályázat erre az évre 

lezárult. A díjazottak a Design Hét Budapest 

rendezvénysorozat keretében 2012. október 4-én, 

18 órától megrendezett ünnepélyes díjátadón 

vehették át elismeréseiket. A legjobb alkotásokból 

rendezett tárlat december 2-áig még megtekinthető 

az Iparművészeti Múzeum Dísztermében és Szürke 

termében.  

 

Irodánk jelenleg a 2013-as pályázat csöndes 

előkészületi munkáit végzi. Felkértük a szakmai 

szervezeteket, hogy a 2013. évi pályázat 

bírálóbizottságára tegyenek személyi javaslatokat, 

ennek összesítését a Magyar Formatervezési 

Tanácsnak fogjuk felterjeszteni döntésre. 

 

Az Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti 
Bizottsága kihelyezett ülést tartott a Magyar 
Formatervezési Díj kiállításnak otthont adó 
Iparművészeti Múzeumban 

 
A Magyar Formatervezési Tanács meghívására az 

Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti 

Bizottsága november 27-én kihelyezett ülést tartott 

az Iparművészeti Múzeum Könyvtártermében. A 

helyszín- és témaválasztás nem véletlen: a design 

innovációpolitikai jelentősége nemzeti és európai 

uniós szinten is jelentős, a dinamikusan fejlődő 

kreatív iparágak a gazdaság megerősödéséhez 

vezethetnek. A bizottság elnöke, Pósán László 

kifejtette, hogy a versenyképesség növeléséhez 

elengedhetetlen a K+F+I alapú, technológiai 

innovációra épülő megújulás. Ma már csak a 

legkülönfélébb szakterületeket és közösségeket 
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összekapcsoló innovatív projektek válnak igazán 

sikeressé gazdasági értelemben is.  

 
Az ülés meghívott előterjesztője, dr. Bendzsel 

Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a 

Magyar Formatervezési Tanács elnöke előadásában 

bemutatta a bizottságnak a Magyar Formatervezési 

Tanácsot, célkitűzéseit és eredményeit, valamint 

elmondta, hogy “becslések szerint az Európában 

praktizáló, közel 410 000 szakképzett tervező évi 36 

milliárd eurós árbevétel generálásához járul hozzá. 

A kreatív ágazatok, a formakultúra azonban 

nemcsak európai, hanem nemzeti szinten is 

lehetőségeket rejtenek magukban. Magyarországon 

a kreatív szektor húzóágazatnak számít, ezt lenne 

érdemes és szükséges megerősítenünk, 

továbbfejlesztenünk. A gazdaságunk hajtóerejét 

jelentő nagyvállalatok és KKV-k a design innovációs 

erejének kiaknázása révén számos előnyhöz 

juthatnának. Ehhez - a nemzetközi kapcsolatok és 

Brüsszel támogatása mellett - a nemzeti 

felhajtóerőre is szükség van.”  

Az egyeztetésen részt vett Cosovan Attila tanácstag 

és Gaszt Attila, az MFD bírálóbizottságának tagja, 

akik a tervezői, illetve gyártói, megrendelői oldalt 

képviselve világítottak rá a formatervezés, a design 

komplexitására és feladataira, valamint arra, hogy 

alkalmazásával milyen piaci előnyökre és 

elismertségre tehet szert egy hazai vállalkozás. 

 

Az üléshez kapcsolódóan a képviselők és a 

vendégek a Magyar Formatervezési Díj pályázat 

kiállítását is megtekintették, és meggyőződhettek 

arról, hogy az alkotásokban hangsúlyozottan 

érvényesülnek az innovációs szempontok. Így a 

tárlat a szak- és nagyközönség mellett a gazdasági 

szféra, az ipar és a K+F döntéshozók figyelmét is 

felhívta a formatervezés értékteremtő képességére 

és tudatosította a design innovációt ösztönző 

hatását. 

 
Fotó: Perness Norbet 
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Moholy-Nagy László Formatervezési 
Ösztöndíjpályázat 
A 2011. évi Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

ösztöndíjasainak éves szakmai munkája 

befejeződött. Három ösztöndíjas élt a halasztás 

jogával, szakmai programjuk vállalását ez év 

decemberéig kell teljesíteni. Munkájukat a Lázár 

Zsuzsanna elnökasszony, Kisfaludy Márta 

textiltervező és Bárkányi Attila formatervező 

művészekből álló szakbizottság segíti, felügyeli. 

Konzultációjukra 2012. november 6-án került sor, 

beszámoló dolgozatukat december 13-áig kell 

elkészíteniük.  

 

Design Management Díj 

Az ünnepélyes díjátadóval a Design Management 

Díj idei felhívása is lezárult. A díj alapításának ötödik 

évfordulójára készülve Irodánk megkezdte a 2013. 

évi felhívás előkészítését.  

 

Nemzetközi kitekintő 
Icsid 
Világ Design Fővárosa – (WDC) 2012, Helsinki  

November 29-én a Finlandia Hall előadótermében az 

Icsid hivatalosan bejelentette a 2012. évi Világ 

Design Fővárosa Helsinki programsorozat lezárását 

és a címet ünnepélyesen átnyújtotta következő 

várományosának, Fokvárosnak, amely 2014-ben 

adhat helyet az eseménynek. A gála keretében 

került sor a 2016-os Világ Design Fővárosi cím 

felhívás közzétételére is. Pekka Timonen, a finn 

programsorozat igazgatója eredményesnek értékelte 

az elmúlt évet, amely véleménye szerint nagyban 

hozzájárult a design még szélesebb körű 

alkalmazásához és jelentőségének megértéséhez, 

tudatosításához. A rendezvény sikerét jelzik a 

számadatok is; 580 projekt, 2800 esemény, melyek 

90%-a a nagyközönség számára is nyitott volt, közel 

1 millió látogató, közel 7.000 nemzetközi és 4.500 

hazai sajtómegjelenés. 

 

Európai Bizottság, Regionális Innovációs 
Eredménytáblázat, 2012 
A leginkább innovatívak Észak-európai régiók  

Az észak-európai régiók járnak az élen az európai 

innováció tekintetében 2012-ben. Az Európai 

Bizottság kiadta a 2012-es Regionális Innovációs 

Eredménytáblázatot, mely 190 európai régió 

értékelését tartalmazza. A vizsgálatot bemutató 

táblázat novemberben jelent meg és az Európai 

Unió államaira – kivéve Ciprust, Észtországot, 

Lettországot, Litvániát, Luxemburgot, Máltát –, 

valamint Horvátországra, Norvégiára és Svájcra 

terjed ki. Az innovációs tevékenység felmérése a 

kutatás-fejlesztésre fordított kiadások, a KKV-k 

aktivitása, a köz- és magánszféra közötti 

együttműködés, szabadalmak, valamint az újító 

high-tech ötletek ipari hasznosulása alapján történt. 
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Antonio Tajani, az Európai Bizottság iparért és 

vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke a felméréssel 

kapcsolatban így nyilatkozott: "Az idei év 

eredményei egyértelműen figyelmeztetnek arra, 

hogy nagyobb erőfeszítések szükségesek az 

innováció fellendülésének érdekében. Ha közelebb 

akarjuk hozni fő gazdasági partnereinket és 

leküzdeni a jelenlegi válságot, az innovációra kell 

fókuszálnunk a figyelmet. Különösen számítunk a 

vállalkozások közreműködésére, mivel 

bebizonyosodott, hogy a siker kulcsa az innováció. 

Viszont a világ más részein induló sikeres 

vállalkozások azt mutatják, hogy pár leckét még 

mindig szükséges tanulni Európától." 

A felmérés letölthető: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/file

s/ris-2012_en.pdf 

 
Figyelmükbe ajánljuk 
iF Díj 2013, Terv kategória  
iF CONCEPT DESIGN AWARD 2013  

Nemzetközi pályázat diákok, fiatal 

tervezők számára 

A hannoveri székhelyű International Forum Design 

(IF) szervezet ismételten kiírta díjpályázatát 

hallgatók és frissen végzett (2 éven belül) tervezők 

számára. A jelentkezés díjtalan, a közel 100 

díjazott alkotó között 30.000 euro díjazás kerül 

megosztásra. 

Regisztráció: 2013. január 10-éig. 

További információ: 

www.ifdesign.de/talents_concept_design_award_teil

nahme_e 

Red Dot Design Díj - „Kiválóság keresése”  
2013. évi pályázat 
2012-ben 4.515 pályázat érkezett a Red Dot 

pályázatra. Mintegy 1800 vállalat és tervező 

jelentkezett 58 országból, bizonyítva a Red Dot 

Design Díj nemzetközi jelentőségét. 

A verseny, amelynek története a 1950-es évekre 

nyúlik vissza, most újra elkezdődik. A szervezők 

szerte a világból várják a tervezők, gyártók 

regisztrációit, akik tizenkilenc különböző 

termékcsoportban pályázhatnak termékeikkel, lehet 

az egy innovatív bútordarab, forradalmi laboratóriumi 

technológia vagy egy lélegzetelállító építészeti 

megoldás. A szakértői zsűri több napos értékelésére 

2013 februárjában Essenben kerül majd sor, a 

díjnyertes termékek 2013. július 1-jén, az esseni 

operaházban, a Red Dot gála keretében kerülnek 

kihirdetésre.  

Dátumok: 

Elő-regisztráció, kedvezményes árral:  
2012. dec. 7-ig. 
Regisztráció: 2012. dec. 8. és 2013. jan. 18. között.  

Késői regisztráció, emelt áron:  

2013. jan. 19. és febr. 6 között. 
Fiatal tervezők jelentkezési napja 
2012. december 18. 
24 órán keresztül - 50 ingyenes hely diákok, frissen 

végzett tervezők, építészek számára 

További információ és a regisztráció: 

www.red-dot.de/pd 

 

 
 


