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Továbbra is 
kreativitás és 
innováció! 

 

 

Mi történt a házunk táján? 

 

Mint azt már bizonyára sokan tudják, Várhelyi Judit 

irodavezető asszony február 1-jétől két évre - fizetés 

nélküli szabadság keretében - külföldre költözött. 

Irodavezető asszonytól azonban nem búcsúzunk, 

csak egy pillanatra elköszönünk, hiszen a Tanács és 

az Iroda munkáját továbbra is figyelemmel kíséri. 

Távollétében Majcher Barbara helyettesíti.  

 

Tanácsülés 

A Magyar Formatervezési Tanács ez évi első ülését 

2010. február 25-én tartotta. A 2009. évi 

beszámolóját és a 2010-es munkatervét Varga 

István miniszter úrnak jóváhagyásra megküldte. 

 

2009: A Kreativitás és Innováció Európai Éve 

2009 a Kreativitás és Innováció Európai Éve volt. Az 

uniós kezdeményezés felhívta a figyelmet a 

kreativitás és innováció fontosságára a személyes, 

társadalmi és gazdasági fejlődésben. Célja volt a jó 

gyakorlatok elterjesztése, az oktatás és kutatás 

ösztönzése és a politikai viták előmozdítása ezeken 

a területeken. 

 

 

A Magyar Szabadalmi Hivatal kiemelt partnere volt a 

programsorozatnak, és több rendezvényét – köztük 

a Magyar Formatervezési Tanács Magyar 

Formatervezési Díj pályázatát, a Moholy-Nagy 

László Ösztöndíjpályázatát és az Icsid budapesti 

vezetőségi ülését is – felvette hivatalos programjai 

közé.  

 

A Kreativitás és Innováció Európai Évének hazai 

lezárására 2010. február 11-én került sor a Képzelj 

el egy új világot! kiállítás megnyitóján, melyet az 

Európai Bizottság által meghirdetett fotópályázat 

legjobb alkotásaiból rendeztek. Talán nem véletlen, 

hogy a zárás épp egy megnyitóhoz kötődik, hiszen a 

kreativitás és innováció nem zárul le, a munka 

neheze még csak most kezdődik: megőrizni, tovább 

vinni, gyümölcsözővé tenni az év során elindult 

kezdeményezéseket. A Képzelj el egy új világot! 

fotókiállítás március 21-ig még megtekinthető a Mai 

Manó Házban. 

 

Lássuk az év hazai mérlegét! A Kreativitás és 

Innováció Európai Évének hazai programjában 

száztíz szervezet aktív közreműködésével mintegy 

180 eseményre került sor. A nemzetközi 

viszonylatban is igen gazdag magyarországi 

program az oktatástól a kultúráig, a 

vállalkozásfejlesztéstől a designig, a tudományoktól 

a regionális fejlesztésekig számos jó példával hívta 

fel a figyelmet a kreativitás és az innováció egyéni, 

társadalmi és gazdasági jelentőségére. Különösen 

az oktatás-képzés, a K+F és a design területén 

működő szervezetek voltak aktívak.  

http://www.maimano.hu/index_hu.html
http://www.maimano.hu/index_hu.html
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Az év egyik fontos hozadéka, hogy kialakult egy 

informális hálózat, megindult a párbeszéd és 

egyfajta önszerveződés is az év eseményeiben részt 

vevő partner szervezetek között.  

 

Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 

programjának életében 

 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 

A szakmai szervezetek és a Tanács személyi 

javaslatait figyelembe véve felállt az ez évi pályázat 

bírálóbizottsága, névsorát mellékletünkben 

olvashatják. Ezúton is köszönjük szakmai 

partnereinknek a bizottság összetételére tett 

személyi javaslatait. 

 

Irodánk közzétette a díjfelhívást, közel 3500 címre 

küldtük ki postán és e-mailben, valamint 

továbbítottuk a szakmai szervezetek hírleveleibe és 

honlapjaira. Az egyetemek közösségi tereiben és 

design boltokban plakátokat is elhelyezünk. A 

pályázat beadási határideje 2010. május 5-e. 

 

 A pályázat legfrissebb híreiről folyamatosan 

tájékoztatást adunk. 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési 

Ösztöndíjpályázat 

 

A Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

ösztöndíjasai éves szakmai programjukról 2010. 

január 20-án adtak számot.  

 

Munkájukat a nagyközönség a Kozma Lajos 

Kézműves Iparművészeti ösztöndíjasok beszámoló 

kiállításával együtt ismerhette meg a február 4-én, 

17 órakor megnyílt tárlaton az Iparművészeti 

Múzeumban. A kiállítás március 21-éig még 

megtekinthető.  

 

GreenExpo 

A gyarapodó technológiai újdonságok, a bio, öko és 

újrahasznosított címkékkel ellátott termékek és 

szolgáltatások iránt egyre növekvő a kereslet. Ez 

hívta életre a Greenexpot, a kifejezetten a 

nagyközönségnek szóló környezetvédelmi kiállítást 

és vásárt, melyre idén március 19–21. között kerül 

sor a Papp László Budapest Sportarénában. A 

környezettudatosság, a természetbarát szemlélet és 

az energiahatékonyság egyre nagyobb mértékben 

nyer teret a hazai designerek körében is, hiszen a 

fenntartható világhoz mindennapi használati 

tárgyainkkal is hozzá kell járulnunk. A szervezők 

ismét felajánlották a Magyar Formatervezési 

Tanácsnak, hogy készítsen egy „zöld” válogatást a 

2009-es Magyar Formatervezési Díj díjazottjainak és 

kiemelt pályázóinak alkotásaiból. Az önálló tárlaton a 

FormaTúra vándorkiállításunk installációját 

felhasználva az energiatakarékos és környezetbarát 

termékeket, technológiákat és a „zöld" újdonságokat 

mutatjuk be a nagyközönségnek.  

 

A szakvásáron önálló standdal várja az érdeklődőket 

a Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi 

Promóciós Osztálya is. 
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Design Management Díj 

Prof. emer Lengyel István tanácstagunk elnökletével 

felállt a Design Management Díj 2010-es 

bírálóbizottsága. Bauer András elnökhelyettes úr 

mellett Dr. Pataki Pál és Takács János 

tanácstagunk, valamint Zsótér László vesz részt az 

elbírálásban.  

 

A 2009-ben életre hívott Design Management Díj 

felhívás arculatának elkészítésére januárban 

pályázatot írtunk ki, Balikóné Rozmann Ágnes, Balás 

Benedek, Gosztom András, Kaszta Mónika és 

Lőrincz Attila tervezőművészek meghívásával. 

 

A pályázatra valamennyi alkotó igényes, magas 

színvonalú pályázatot nyújtott be, amit február 18-án 

értékeltünk. Az arculat pályázatának nyertese, 

Gosztom András elkészítette a 2010-es felhívást, 

amit a Magyar Formatervezési Díj felhívással együtt 

közzétettünk. A felhívást mellékletünkben 

olvashatják. 

 

Nemzetközi kitekintő 

 
BEDA közgyűlés 

Március 12–13. között került sor a BEDA (Európai 

Design Szövetségek Irodája) taggyűlésére 

Lisszabonban, melyen felkérésünkre Orosz István 

tanácstagunk képviseli a Magyar Formatervezési 

Tanácsot. Az ülésen elhangzottakról következő 

híradásunkban olvashatnak.  

 

 

 

Figyelmükbe ajánljuk 

 

Új kiadvány: Measuring creativity 

A 2009 májusában, az Európai Bizottság által 

szervezett nemzetközi konferencia (Can creativity be 

measured? – Mérhető-e a kreativitás?) 

eredményeire épül a Measuring Creativity címet 

viselő kiadvány. A publikáció különböző 

szempontokat mutat be arra, hogyan lehet mérni a 

kreativitást egyéni, nemzeti és regionális szinten.  

 

Napjaink európai környezetében a kreativitás és az 

innováció szerepe mindenek felett való: a kreativitás 

a fenntartható fejlődés motorja, központi alkotóeleme 

az innovációs képességnek és az életminőség 

fejlesztésének, így erősítenünk kell azt. Ha erősíteni 

akarjuk, akkor mérnünk is kell. A kiadvány különböző 

megközelítéseket tartalmaz a kreativitás mérésére, 

mint például a kreatív társadalmak és kreatív 

osztályok, kreativitás és kultúra, kreativitás és 

gazdasági növekedés, a kreativitás és innováció 

nemzeti és nemzetek közötti mérése, de ugyanígy 

megkísérli mérni és elemezni az egyének kreatív 

készségeit és kompetenciáit. 

 
További információk: 

A Measuring Creativity c. könyv teljes szövege 

letölthető az Európai Bizottság honlapjáról. 

 

"Can creativity be measured?" c. konferencia 

anyagai, 2009 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc2082_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1427_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1427_en.htm
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Melléklet: 

Magyar Formatervezési Díj Bírálóbizottsága, 2010.  

 

Pohárnok Mihály  

ügyvezető igazgató, Design Terminál Nonprofit Kft., 

az MFT tagja, a bírálóbizottság elnöke 

Dózsa-Farkas András  

formatervező művész, Dózsa-Farkas Design Team, 

München, a bírálóbizottság elnökhelyettese 

Benczik Judit   

ruhaipari mérnök, igazgatóhelyettes, Modell 

Divatiskola 

Borkovics Péter   

Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész 

Ferenczi Péter   

ügyvezető igazgató, Alu-Style Kft. 

Göde András   

építész, egyetemi docens, Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem 

Harmati Hedvig   

textiltervező művész, tanszékvezető-helyettes, 

egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem 

Hörcher Péter   

kreatív igazgató, H-artdirectors Kommunikációs 

Tervező Iroda 

Dr. Kaucsek György  

elnök, Magyar Ergonómiai Tanács 

Orosz István   

Munkácsy-díjas grafikus művész, Érdemes művész, 

a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a 

Magyar Művészeti Akadémia tagja, egyetemi tanár, 

Nyugat-magyarországi Egyetem, az MFT tagja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Management Díj Felhívás 2010. 

 

FELHÍVÁS    

Design Management Díj 2010 elnyerésére 

 

Az elmúlt években a design fogalma, eszköztára 

egyre szélesebb körben beépült a hazai 

vállalkozások és intézmények mindennapi 

munkájába. Ennek a folyamatnak az erősítésére, a 

design céltudatos, eredményes használatának 

ösztönzésére alapította a Magyar Formatervezési 

Tanács 2009-ben a Design Management Díjat. 

 

A díj célja, hogy  

- bemutassa, hogyan segítheti a design alkalmazása 

és szakszerű menedzselése egy szervezet 

célkitűzéseinek megvalósítását, eredményes 

működését, 

- elismerje ennek kiváló példáit. 

 

A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI  

 

A díjat jelölés alapján lehet elnyerni. A díjra – a 

Bírálóbizottság tagjain kívül – bárki jelölést tehet. 

 

A díjra jelölhető minden olyan jogi személy, illetve 

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cég, 

szervezet, intézmény (a továbbiakban együtt: 

szervezet), amelynek székhelye Magyarország 

területén van. 

 

A díjat elnyerheti bármilyen termelő vagy 

szolgáltatásokat nyújtó szervezet, amelynek 

tevékenységében hangsúlyos szerepe van a design 

alkalmazásának, és amely a jelen felhívást 

megelőző 5 évben végzett tevékenysége során a 

design menedzselésének terén példamutató 

eredményt ért el.  

 

Jelölni a felhíváshoz mellékelt, illetve a Magyar 

Formatervezési Tanács honlapjáról letölthető 

(www.mft.org.hu) „Jelölő lapon” lehet.  

http://www.mft.org.hu/
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A „Jelölő lapokat” a Magyar Formatervezési Tanács 

Irodájához kell eljuttatni, egy példányban, postai 

úton, ajánlott küldeményként, „a következő címre: 

 

Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar 

Formatervezési Tanács Irodája, Design 

Management Díj 2010 

1374 Budapest 5, Pf. 552. 

A jelölések beadási határideje: 2010. május 5 

április 20.15  (postabélyegző szerint) 

Érvénytelen a jelölés, ha a „Jelölő lap” 

- adatai hiányosak, 

- határidőn túl érkezik be. 

 

Az Iroda az érvényes jelöléseket regisztrálja, majd 

megkeresi a jelölteket és bekéri tőlük a jelölés 

elfogadásáról szóló nyilatkozatot, valamint a 

szakmai elbíráláshoz szükséges dokumentumokat.  

 

ÉRTÉKELÉS 

 

A díj odaítéléséről a beküldött dokumentáció alapján 

a külön erre létrehívott Bírálóbizottság dönt. A 

Bírálóbizottság döntését egyszerű szótöbbséggel 

hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt). A Bizottság döntéséről a jelöltek és 

ajánlóik írásban kapnak értesítést. A döntéssel 

szemben nincs helye jogorvoslatnak.  

 

Értékelési szempontok: 

A jelölteket a Bírálóbizottság különösen az alábbi 

szempontok alapján bírálja el: 

A design integrációja  

A design beépülése a szervezet tevékenységébe. 

Innováció 

Pozitív változások a szervezeten belül, amelyekben 

a designnak kiemelkedő szerepe volt. 

A design alkalmazása 

A design alkalmazását segítő szervezeti feltételek, 

erőforrások, folyamatok. 

A design hatékonysága 

     A design alkalmazásának eredményei. 

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI  

  

Prof. emer. Stefan Lengyel  

formatervező művész, egyetemi tanár, Moholy-Nagy  

Művészeti Egyetem, a bírálóbizottság elnöke 

 

Dr. Bauer András  

tanszékvezető egyetemi docens, Budapesti  

Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, a 

bírálóbizottság elnökhelyettese 

 

Dr. Pataki Pál  

vezérigazgató, INNOVATEXT Zrt., a Textilipari  

Műszaki és Tudományos Egyesület elnöke 

 

Takács János                 

vezérigazgató, Electrolux Lehel Kft. 

 

Zsótér László     

Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, 

rektorhelyettes, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

 

DÍJAZÁS 

 

Az értékelési szempontoknak legjobban megfelelő 

jelölt elnyeri a 2010. évi Design Management Díjat. 

A díjazott oklevélben és bruttó 1 millió forint összegű 

pénzjutalomban részesül. 

 

EREDMÉNYHIRDETÉS 

 

A díj átadására a Magyar Formatervezési Díj 2010. 

évi ünnepélyes díjátadó gálájának keretében kerül 

sor. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.  

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

 

A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: 

Majcher Barbara: 474 55 87, e-mail cím: 

barbara.majcher@hpo.hu 

 

Budapest, 2010. március 10. 

mailto:barbara.majcher@hpo.hu

