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Értékteremtés a 
design által! 

 

Köszöntjük Önöket híradásunkban, melyben 
legfrissebb híreink mellett az előttünk álló 
eseményekről adunk tudósítást. 
 

 

Tanácsülés 

A Magyar Formatervezési Tanács ez évi első ülését 

2013. március utolsó hetében tartja. Az ülésen – 

többek között – véglegessé válik a Tanács 

hároméves és éves munkaprogramja. 

 

A Magyar Formatervezési Tanács tevékenységét  

február 1-jétől az Iroda új munkatársa, Jankó Anna 

segíti. Munkakörének kiemelt területei a Magyar 

Formatervezési Díj pályázat és a nemzetközi ügyek 

gondozása. 

 
 
Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 

programjának életében 

 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 2012 

A nemzetgazdasági miniszter a Magyar 

Formatervezési Tanács közreműködésével idén is 

meghirdeti a Magyar Formatervezési Díjat. A 

legrangosabb hazai design elismerésre 

alkotóművészek, gyártók és kereskedők pályázatát 

egyaránt várjuk termék, terv, vizuális kommunikáció 

és diákmunka kategóriában. 

A szakmai szervezetek és a Tanács személyi 

javaslatait figyelembe véve felállt az ez évi pályázat 

bírálóbizottsága, névsorát mellékletünkben 

olvashatják. Ezúton is köszönjük tanácstagjainknak 

és szakmai partnereinknek a bizottság összetételére 

tett személyi javaslatait. 

 

A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adatlap 

2013. március 11-től letölthető lesz az MFT 

honlapjáról: www.mft.org.hu. 

 

A pályázat beadási határideje 2013. május 6., az 

értékelés I. fordulója május 23-án lesz, a II. fordulóra 

június 25–27. között kerül sor. A pályázat legfrissebb 

híreiről folyamatosan tájékoztatást adunk. 

 

 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

A 2012. évi ösztöndíjprogram halasztó ösztöndíjasai 

– Jani Zsuzsanna (Program: Átalakítható öltözékek. 

Opponens: Rákhely Zsófia), Juhász Ádám (Program: 

Korszerű LED-technológiák kutatása, felhasználása; 

beltérben és kültérben egyaránt használatos álló és 

függő-lámpacsalád fejlesztése. Opponens: Püspök 

Balázs) és Kiss-Gál Gergely (Program: Köztéri 

pavilonrendszer a budapesti designkultúra 

kommunikációjára és helyszíneire. Opponens: 

Radnóti Tamás) január 22-én számoltak be éves 

programjukról. A Bizottság az ösztöndíjas év 

teljesítését elfogadta és a kiállítás jogát megítélte.  

 

 

http://www.mft.org.hu/
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A hatékonyság és eredményesség megőrzése 

érdekében szükséges a pályázati rendszer 

folyamatos korrekciója, hozzárendelése a piaci 

környezet elvárásaihoz. E feladatnak eleget téve 

2012-ben a Tanács – az elmúlt évek tapasztalatait 

figyelembe véve – megújította az ösztöndíjpályázat 

rendszerét, azt a szakmai és gazdasági 

elvárásokhoz igazította. 

 

A megújított ösztöndíj-modell sarokpontjai: az 

ösztöndíj időtartama hat hónapra rövidül; az 

ösztöndíj összege bruttó 150.000 Ft./fő/hó összegre 

emelkedik, erőteljesebb a vállalkozói orientáció. 

 

A megújítás jegyében készült 2013. évi pályázati 

felhívás, melyben ösztöndíjat ajánl fel a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és a Herendi Porcelánmanufaktúra 

Zrt.. A felhívás február első hetétől elérhető. A 

pályamunkák beérkezési határideje: március 11. Az 

értékelést – új elemként két forduló keretében – a 

megújított ösztöndíjbizottság végzi.  

 

A Magyar Formatervezési Tanács Irodája a szakmai 

szervezetek és a Tanács személyi javaslatait 

figyelembe véve, 2013-14. évi mandátummal felkérte 

az Ösztöndíjbizottságot, a névsort mellékletünkben 

olvashatják. Ezúton is köszönjük tanácstagjainknak 

és szakmai partnereinknek a bizottság összetételére 

tett személyi javaslatait. 

 

 

 

Design Management Díj 

Dr. Bauer András, a Budapesti Corvinus Egyetem 

tanszékvezető tanárának elnökletével felállt a 

Design Management Díj 2013-as bírálóbizottsága is. 

A bírálati munkát segíti dr. Antos László, az 

Innovációs Szövetség elnöke, Barcza Dániel DLA, a 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem intézetigazgatója, 

Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál 

stratégiai igazgatója, Cosovan Attila DLA, 

tervezőmész, a Co&Co Communictaion Kft. 

ügyvezető igazgatója és dr. Simon Attila, a Herendi 

Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.  

 

Irodánk a felhívást a Magyar Formatervezési Díj 

pályázat felhívásával együtt teszi közzé. A jelölési 

aktivitás növelése érdekében 2013. április 15-ei 

határidővel már e-mailen is fogadjuk a cégekre, 

szervezetekre tett javaslatokat.  

 

 

Nemzetközi kitekintő 

BEDA közgyűlés 

Március 7–9. között kerül sor a BEDA (Európai 

Design Szövetségek Irodája) éves taggyűlésére 

Barcelonában, melyen Jankó Anna képviseli a 

Magyar Formatervezési Tanácsot. A taggyűlés 

kiemelt programja a BEDA új elnökhelyettesének 

megválasztása, az új jelentkezők felvételének 

megvitatása és eldöntése, a tagsággal járó 

szolgáltatások áttekintése és néhány tagszervezet 

sikeres programjának bemutatása. Munkatársunk 

szakmai beszámolóját következő híradásunkban 

olvashatják.  
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Design Management Europe  

Az Európai Design Management szervezet – mely 

2007 óta adja ki az Európai Design Management 

Díjat (DME) – március1-jén tartja éves taggyűlését 

Brüsszelben. A taggyűlés programja a DME hosszú 

távú fejlődési lehetőségeinek megvitatása: 

profilbővítés, új partnerek megszólítása, a 

potenciális értékeinek összegzése. A taggyűlésen 

Jankó Anna képviseli a Tanácsot, beszámolójáról 

következő hírlevelünkben adunk számot.  

 

Belgrád Design Hét 2013 – az első Világ Design 

Fesztivál 

A Belgrád Design Hét (BDH) 2013. június 2-9. között 

kerül megrendezésre. Az idei Design Hét fő témája 

az „Innováció”. 2013-ban a BDH elismert délkelet-

európai rendezvényből – első ilyen 

kezdeményezésként – a Világ Design Fesztiváljává 

nőtte ki magát. Eközben megőrizte helyi jellegét, és 

nonprofit szervezetként a jövő generációi számára a 

design iránti fogékonyság felkeltésében betöltött 

fontos szerepét. Olyan társadalmi problémákat és 

megoldási alternatívákat feszeget a programsorozat 

és a kapcsolódó „Világ Kreatív Iparának 

Kongresszusa” elismert nemzetközi előadóival, mint 

az innováció és kreativitás, a környezeti problémák, 

gazdasági válság.  

 

Elsőként kerül kiosztásra Szerbiában az Európai 

Design Díj 2013. június 8-án, a fesztivál 

záróeseményeként az ikonikus Jugoszláv Drámai 

Színházban. 

 

Figyelmükbe ajánljuk  

Diplomadolgozat pályázat a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalában 

Az alap- és mesterképzésben tanuló végzős 

hallgatók számára egyedi hallgatói díjat létesít a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. A pályázat 

írásához az SZTNH térítésmentes képzést és 

szakmai támogatást nyújt, mely segíti a felsőoktatási 

tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy 

diplomadolgozatuk témáját megvizsgálják 

szellemitulajdon-védelmi szempontból. A hivatal a 

nyertes pályázatokat értékes pénzjutalomban 

részesíti. 

 

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja, hogy a 

felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő 

hallgatók diplomadolgozatuk témáját 

szellemitulajdon-védelmi szempontból is 

feldolgozhassák. A hallgatók a pályázatírás közben 

megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, 

betekintést kapnak eszközrendszerének gazdasági 

és jogi jelentőségébe, és olyan tudásra tesznek 

szert, amit a későbbiekben munkavállalóként, 

kutatóként vagy mérnökként is hasznosíthatnak. A 

pályázatírásához az SZTNH térítésmentes képzést 

és szakmai támogatást biztosít. A pályázaton a 

2012/13. tanévben felsőfokú alap- és 

mesterképzésben tanulmányokat folytató, végzős 

hallgatók vehetnek részt. 
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A végzős hallgató feladata, hogy választott 

diplomamunka-, illetve szakdolgozati témájának 

meghatározott szellemitulajdon-védelmi 

vonatkozásait feltárja minimum 10 oldal 

terjedelemben. A dolgozatnak tükröznie kell, hogy a 

hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a 

szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el 

tudja helyezni saját témájának, megoldásának 

vizsgálatát újdonság, oltalmazhatóság, illetve 

hasznosíthatóság szempontjából. 

A hallgatók az alábbi négy kategória egyikében 

pályázhatnak:  

1. szabadalom/használatiminta-oltalom, 

2. védjegyoltalom, 

3. formatervezésiminta-oltalom, 

4. szerzői jog. 

A négy meghirdetett kategória mindegyikében az 

első három helyezett kerül díjazásra. 

Első díj kategóriánként: 150 eFt. 

Második díj kategóriánként: 125 eFt. 

Harmadik díj kategóriánként: 100 eFt. 

 

A pályázati jelentkezés határideje: 2013. március 5. 

A diplomadíj-pályázat leadási határideje: 2013. 

június 29. 

 

A pályázat részletes tartalmáról bővebb információ 

olvasható a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

honlapján. 

 

 

 

 

E2O ergonómiai tervpályázat  

A Magyar Ergonómiai Társaság a jövő ergonómiai 

szemléletformálását megcélozva „E2O – Ergonómiai 

ötletpályázatot” hirdet a magyarországi 

felsőoktatásban tanuló hallgatók számára. Olyan 

termékötleteket várnak, melyek a mindennapi életet 

könnyebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá 

teszik, valamint az egészségünk megőrzését 

szolgálják.  

A pályázattal kapcsolatos további információ: 

http://www.e2o.ergonomiavilaga.hu  

 

 

„Young Package” 2013 – Tervezz csomagolást 

időseknek ! 

18. alkalommal kerül meghirdetésre a Young 

Package pályázat egyetemi hallgatók és 30 év alatti 

tervezők, valamint középiskolai hallgatók 

kategóriában. A fődíj 30.000 €, pénzjutalomban 

részesülnek további díjazottak is, valamint az idén a 

Szlovák Design Központ különdíját is kiadják.  

 

Regisztráció online formában 2013. március 15-ig. 

Az eredményeket 2013 májusában hirdetik ki. 

További információk: www.young-package.com.   

  
 

 

 

 

 

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html
http://www.e2o.ergonomiavilaga.hu/
http://www.young-package.com/
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Melléklet: 

A Magyar Formatervezési Díj bírálóbizottsága  

2013 

elnök: 

Szalai András DLA  

építészmérnök, művészettörténész, egyetemi 

docens 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

elnökhelyettes: 

Orosz István  

egyetemi tanár, grafikusművész 

Balázs Béla-díjas filmrendező 

Nyugat-magyarországi Egyetem 

 

tagok: 

Gáspár György  

Ferenczy Noémi-díjas üvegművész 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

 

Göde András  

Ferenczy Noémi-díjas építész 

egyetemi docens 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

 

Halasi Zoltán 

grafikusművész 

Art Force Kft. 

 

Koós Pál 

Ferenczy Noémi-díjas formatervező 

tanszékvezető, egyetemi docens 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

 

Óvári Andrea 

öltözéktervező művész 

Beriv Zrt. 

 

Pauer Anna 

ügyvezető igazgató 

Balaton Bútorgyár Zrt. 

 

prof. Tomek Rygalik 

designer,  

Művészeti Akadémia, Varsó 

Studio Rygalik 

 

Tapolcai László DLA/IDSA 

egyetemi docens 

Tapolcai Design 

 

Tóth Krisztián 

vezető kreatív igazgató 

Carnation Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferenczy_No%C3%A9mi-d%C3%ADj
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A Moholy-Nagy László Formatervezési 

Ösztöndíjpályázat bizottsága  

2013-2014 

elnök: 

Lázár Zsuzsanna 

igazgató asszony 

Budai Rajziskola 

 

tagok: 

Einspach Gábor 

felelős kiadó 

Artmagazin Kft. 

 

Kassai Ferenc 

Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, főtanácsos 

Nyugat-magyarországi Egyetem   

 

Mascher Róbert 

elnök 

Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület 

 

Pataky Dóra 

belsőépítész 

Gereben és Tsa Építész Iroda 

 

Remete Krisztina DLA  

jelmeztervező, egyetemi docens 

Textiltervező Tanszék 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  

  

 
 

 

A Design Management Díj bírálóbizottsága  

2013 

 

elnök: 

dr. Bauer András  

tanszékvezető, egyetemi tanár 

Gazdálkodástudományi Kar  

Budapesti Corvinus Egyetem 

 

tagok: 

Dr. Antos László 

ügyvezető igazgató 

Magyar Innovációs Szövetség 

 

Barcza Dániel DLA 

intézetigazgató, tudományos főmunkatárs 

Design Intézet 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

 

Böszörményi-Nagy Gergely 

stratégiai igazgató 

Design Terminál 

 

Cosovan Attila DLA 

Ferenczy Noémi-díjas tervezőművész  

ügyvezető igazgató 

Co & Co Communication Kft. 

 

Dr. Simon Attila  

vezérigazgató, címzetes egyetemi docens 

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

 

   


