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(A díj: termékkoncepció és terméktervező portfólió

Boldog Ünnepeket!

bemutatásának lehetősége a 2014-as Ergonómiai
Nyári Egyetemen - szállás és ellátás egy napra és

Köszöntjük híradásunkban, melyben az elmúlt

egy WACOM tábla)

hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről
adunk

tudósítást.

Sokan

már

bizonyára

a

karácsonyi ünnepekre készülődnek, de nekünk
vannak még friss híreink a design világából.

Testületi munka – Tanácsülés
A Magyar Formatervezési Tanács soron következő
III. ülését december 10-én 14 órától tartotta a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.
E2O -Ergonómiai tervpályázat
A Magyar Ergonómiai Társaság a jövő ergonómiai
szemléletformálását megcélozva „E2O – Ergonómiai
ötletpályázatot”
felsőoktatásban

hirdetett
tanuló

a

hallgatók

magyarországi
számára.

A

Második díjat és egyben a komplett kidolgozásért

pályázatra olyan termékötleteket vártak, melyek a

különdíjat kapott: Schmidt-Kovács Judit és Kocziszki

mindennapi életet könnyebbé, kényelmesebbé és

Kármen „Egyedi bögre család” című pályamunkája.

biztonságosabbá teszik, valamint az egészségünk

(Díj:

megőrzését szolgálják.

Harmadik díjat kapott: Szép Gabriella és Varga

lézeres

távolságmérő

és

laptop

párna).

Péter Krisztián „Helytakarékos tervező íróasztal”
A

felhívásra

26

diák

közreműködésével

19

című pályamunkája. (Díj: könyvjutalom)

pályamunka érkezett be. A bírálóbizottság munkáját
szakértőként

Fodor

Lóránt,

a

Magyar

Formatervezési Tanács tagja is segítette.

Az MFT, a BME Ergonómia és Pszichológia
Tanszéke és az ErgoWare Kft. felajánlása alapján az
alábbi pályázók részesültek könyvjutalomban:

A bizottság egybehangzó véleménye alapján első

Busa Lívia és Király Andrea, Kanics Tünde és

helyzetett Olasz Orsolya

Csenki

„Kontaktlencse tartó

tervezése utazáshoz” című pályamunkája let.
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Horváth Máté, Jandó Réka, Kóth Zsuzsanna, Rácz

Nézzük, mi történt a Tanács két nagy

Orsolya és Markotics Diána, Pongrácz Judit és

programjának életében

Rusvai Zsolt, Rába Veronika, Randos Melinda
Beáta, Rózsa Csilla, Schwarz Virág, Szentirmay

Magyar Formatervezési Díj pályázat 2013

Tímea.

Lezárult a Magyar Formatervezési Díj pályázat
2013-as ciklusa. A pályázat eredményét bemutató
tárlatot meghosszabbított nyitva tartással, október
27-ig 1.648 fő tekintette meg a Műcsarnokban. A
pályázat 2014 tavaszán, a díjpályázat 35. jubileumát
ünnepelve megújult arculattal kerül meghirdetésre,
melynek pályáztatása jelenleg folyamatban van.
Versenyképesség és fenntarthatóság – szakmai nap
„Versenyképesség

A díjátadó ünnepségére 2013. december 3-án
kedden, 11 órától került sor a Nyugat-magyarországi
Egyetem

Simonyi

Faanyagtudományi

és

Károly
Művészeti

Hivatalában.

Műszaki,
Kar

Dékáni

és

Fenntarthatóság”

címmel

tartott egész napos szakmai programot a Seed
Kisvállalkozás-fejlesztési
Külgazdasági

Hivatal

Alapítvány,
(HITA)

és

a

Nemzeti

a

Magyar

Formatervezési Tanács (MFT) közreműködésével,
november 28-án. A szakmai fórum fókuszában a
fenntartható design stratégiák, és az abban rejlő,
még

kiaknázatlan

gyakorlatok

voltak,

lehetőségek
nemzetközi

és

legjobb

perspektívába

helyezve.
A

délelőtti

szekcióban

Holly

Sárától

(HITA)

hallhatunk a nemzetközi piacra lépés lehetőségekről,
állami

és

uniós

projektekről,

támogatási

pályázati

programokról,

lehetőségekről,

a

vállalkozásfejlesztési hálózatokról, a HITA által
Fotó: Vas Zsigmond

szervezett képzésekről. Ezt követően Babilai Ildikó a
Szellemi

Tulajdon

tanácsadója

a

Nemzeti

formatervezett

Hivatala
termékek

szakmai
oltalmi

formáit ismertette.
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A szekciót Szabó Szilvia a Tailor Marketing&Training

Designcommunication Kft. tulajdonosa, az MFT

szakértője

fenntarthatóság

tagja, dr. Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági

zöld-marketing”

Minisztérium főosztályvezetője és az MFT tagja,

zárta,

kommunikációs

aki

a

húzóerejét,

a

különböző stratégiáit mutatta be.

Karsai Dina, a Designologist alapítója, Viszlay
Zuszsanna az Iprafejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. képviseletében és Diófási Gabriella, a Survive
Enviro Nonprofit Kft. munkatársa közreműködésével.
A

résztvevők

köszönhetően

és

a

a

megközelítések

hallgatóság

aktivitásának

konferencia

tanulságos

összegzésével

zárult,

ami

folytatásra érdemes, további szakmai workshop
kiindulópontját alapozhatja meg.
A délutáni szekciót dr. Bauer András, a Corvinus
Egyetem tanszékvezető tanára, az MFT tagjának
előadása indította. Elemezte a Tanács által alapított,
idén ötéves Design Management Díj elmúlt éveinek
díjazottjait és kitüntetett vállalkozásait, bemutatva a
design, a vállalat hosszú távú stratégiájába integráló
szemléletet,

ami

a

vállalkozások

sikerességét

eredményezte.
Fotó: Fabricius Anna
Design Management Díj
A 2013. évi Design Management Díj lezárult, a 2014.
évi felhívást Irodánk 2014. tavaszán megújult,
egyszerűsített formában teszi közzé. Ez a lépés
egyrészt a magánszemélyek általi jelölések minél
A konferenciát izgalmas kerekasztal-beszélgetés

szélesebb

körét,

illetve

cégek

zárta, dr. Bauer András mellett további meghvíott

jelentkezését is igyekszik motiválni.

közvetlen

szakértők, Cserpes István, a Cserpes Sajtműhely
Kft.

tulajdonosa,

Cosovan
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Attila,

a

Co&Co
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Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat

Az eseményen részt vett Várhelyi Judit asszony, az

A 2013. évi, megújított pályázat keretében 6

MFT tagja. Részletes beszámolóját mellékletünkben

ösztöndíjas kapott lehetőséget arra, hogy innovatív

olvashatják.

szakmai programját megvalósítsa. Az ösztöndíjasok

További információk az ICSID honlapján.

alkotói munkájuk eredményét a nagyközönségnek
beszámoló kiállítás keretében mutatják be, a korábbi
évek

hagyományát

folytatva,

a

Kozma

Figyelmükbe ajánljuk

Lajos

Kézműves ösztöndíjasok beszámoló kiállításával

Design connects

közös tárlat keretében. A 2014. évi pályázati

Munich Creative Business Week

felhívást Irodánk várhatóan január folyamán teszi

A

közzé.

alkalommal kerül megrendezésre 2014. február 22.

Bayern

Design

szervezésében

harmadik

és március 2. között a kreatív ipar szereplőit
Nemzetközi kitekintő

megszólító MCBW Münchenben.

Design Management Europe Award
A 2013. évi Design Management Europe Award

A

pályázói között az idei évben ismét találhatunk

az érdeklődőket. A design széles spekrtumát lefedve

magyar céget. Az ünnepélyes díjátadó ceremóniára

a service designtól a design managementig, az

idén december 12-én került sor, Lengyelországban,

urbanisztikától a média designig és a klasszikus

Katowicében. Új kezdeményezésként a díjátadás

tárgytervezésig. Középpontban a design és a

kísérőrendezvényeként

kultúra, tudományok és a brandek összefüggéseinek

Katowice

egy

kétnapos

kilenc

napos

rendezvényen

kiállítás

és

konferencia, workshopok és kreatív műhelyek várják

service design konferenciának is otthont adott

vizsgálata áll.

december 12-13-án. Az eseményen Jankó Anna

További információk: www.mcbw.de

képviselte a Magyra Formatervezési Tanácsot.
Beszámolóját mellékeltünkben olvashatják.

Irodánk

ezúton

is

békés,

boldog

karácsonyi

ünnepeket és eredményekben gazdag, sikeres új
XXVIII. ICSID közgyűlés, november 18-19. Montreal

esztendőt kíván.

November 18-19. között került megrendezésre az
ICSID XXVIII. közgyűlése Montreálban (Kanada). A

„Régi

kétnapos

jövőjét

villanásaiból, és megvilágítják az elmúlt időt és

meghatározó döntések mellett megválasztásra került

embereket, akik élnek újra és örökké a kis

a szervezet új elnöke és alelnöke, valamint 9 tagból

karácsonyi gyertyák puha, libegő fényében.”

esemény

során

a

szervezet

karácsonyok

bukkannak

fel

emlékeim

álló elnöksége, melynek mandátuma 2013-2015-ig
Fekete István

terjedő időszakra szól.
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Melléklet:

Az elmúlt tíz évbe az IDA szövetség fenntartása, az

ICSID taggyűlés, Montreal, 2013. nov. 18-19.

éves ülések jelentős pénzügyi és időbeli befektetés

Várhelyi Judit irodavezető asszony beszámolója

ellenére sem hoztak komolyabb eredményt. A három
világszervezet szerződéses kötelezettséget vállalt a

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi

2015-ös IDA kongresszus közös megrendezésére a

Szövetsége (International Council of Societies of

koreai Gwangju városával, így az lesz a szövetség

Industrial

Design,

közgyűlését,
beszámolnak

Icsid)

melyen
a

az

kétévente

elnök

vezetőség

és

a

tartja

utolsó, közös projektje.

főtitkár

munkájáról.

A

Dilki De Silva főtitkár asszony elmondta, hogy a

világszervezet program-portfóliója egyre növekszik,

montreali

a

növekszik, jelenleg már tíz fő állandó munkatárssal

hagyományos

Interdesign

workshop

mellé

székhelyű

titkárság

folyamatosan

csatlakozott az Icsid 50. jubileumának alkalmából

dolgozik.

alapított “Design világnap”, valamint a designfőváros

partnerkapcsolatokből

(World Design Capital) projekt és tagszervezetek

részaránya emelkedik, így a tagdíjak ma már csak

által nevezett és elbírált díj, a “World Design Impact

32%-át teszik ki a világszervezet éves büdzséjének.

Az

új

projektekből
származó

és

bevételek

Prize”.
Az

Icsid

leköszönő

elnöke,

Soon-In

Lee,

Az Icsid elnöki székét a következő terminusban az

köszöntőjében kiemelte, hogy az Icsid számára

ausztrál

dr.

létfontosságú, hogy lépést tartson a design szakmai

Bemutatkozó beszédében köszönetet mondott a

tartalmának folyamatosan változásával. A szakma

szervezet korábbi elnökeinek és felidézte az Icsid

geográfiai súlypontja is változóban van, amit jól

történetének néhány meghatározó pillanatát. Dr.

szemléltet, hogy az ázsiai tagszervezetek száma az

Gien szerint a designszakma soha nem volt ilyen

idén megelőzte az európai tagságot. 2013-ban 23 új

fontos

tagszervezet csatlakozott az Icsid-hez, a legtöbb

tárgytervezés mellett a design ma már üzleti, ipari,

Ázsiából és ezen belül is Törökországból.

kormányzati és társadalmi változások hajtómotorjává

a

Brandon

világban,

Gien

hiszen

foglalhatja

a

el.

hagyományos

is vált. Folyamatos kihívást jelent a világszervezet
A vezetőség javaslatára a közgyűlés szavazott az

nemzetközi tekintélyének megőrzése, a szelektív

IDA partnerkapcsolat felbontásáról, amely közel egy

partnerkapcsolatok és az Icsid program-portfóliója

évtizede fogja össze a formatervezők, a grafikusok

fejlesztése.

és a belsőépítészek világszövetségeit. (Az IDA

legfontosabb feladata a design emberi és környezeti

együttműködési szerződése szerint a szövetség és a

hatásának,

brand

felmutatása.

megszűnik,

amennyiben

bármelyik

Mindezek
valamint

mellett

a

társadalmi

világszervezet
felelősségének

alapítópartner kilép belőle).
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Interdesign

szelektív

A következő Interdesign workshopot a “Wellingkar

partnerkapcsolatok, a szakmapolitika, a design

Institute

szakma érdekérvényesítése

Research” rendezi Mumbaiban, február 5-19 között.

-

A workshop címe: 'Humanising a Metropolis'.

a gyakorló designereket közvetlenül érintő

munka erősítése
-

összehangolt

Icsid

projekt-

és

Development

and

brand-

a világszervezet pénzügyi stabilitásának

fenntartása
-

Management

https://www.facebook.com/interdesignmumbai

stratégia
-

of

a világ designerei számára példamutató

szervezet felépítése

World Impact Prize
A

elsődleges

díj

designprojektek

célja

a

elismerése.

társadalmi
17

célú

tagszervezet

összesen 34 projektet nevezett és ezek közül 7
került

rá

a

szűkített

listára.

A

nyertest

a

tagszervezetek.
Icsid projektek
Az első nap a következő két év tisztségviselőinek

Világ Design Fővárosa

megválasztásával zárult. Összesen hárman indultak

A Világ Design Fővárosa (WDC) címet kétévente
ítélik oda annak a városnak, amely példamutatóan, a
társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődés hatékony

az alelnöki pozícióért és tizennégyen a kilenc
vezetőségi helyért. A 2013–15 közötti időszak
vezetőségének névsora a következő:

eszközeként alkalmazza a designt. A bíráló bizottság
figyelembe veszi az építészeti és városfejlesztési

Elnök

programokat,

Dr Brandon Gien, Ausztrália elnök, Good Design

de

kapcsolódó
fenntarthatóság

figyelmet

fordít

kommunikációra,
hangsúlyos

a

designhoz

valamint

megjelenítésére

a

Australia

is.

2008-ban elsőként Torinó viselte a címet, 2010-ben

Elnökhelyettes

Szöul, 2012-ben Helsinki, 2014-ben pedig Cape

Dr. Mugendi M'Rithaa, Dél-Afrika

Town lesz a világ design fővárosa. A 2016-os

professzor, Cape Peninsula University of

nyertes város Taipei lesz. A jövő évi program már

Technology (CPUT)

elérhető Cape Town honlapján.
http://www.wdccapetown2014.com

Vezetőség
Luisa Bocchietto, Olaszország
elnök, Associazione per il Disegno Industriale (ADI)
Tony K. M. Chang, Tajvan
tanácsadó, korábbi elnök, Taiwan Design Center
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Vivian Wai Kwan Cheng, Hong Kong
nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgató, Hong
Kong Design Institute
Mario Gagnon, Kanada
formatervező, Alto Design
elnök, Association des designers industriels du
Québec
Eunjoo Maing, Korea
Igazgató, Korea Institute of Design Promotion
Pierre-Yves Panis, Franciaország
formatervező, alelnök, Orange
Srini Srinivasan, Egyesült Államok
elnök, LUMIUM
Dr. Makoto Watanabe, Japán
nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök, Chiba
University
Mr. Ralph Wiegmann, Németország
elnök, iF designdíj
Az új vezetőség Mumbaiban tartja első ülését, 2014
februárjában.

A

taggyűlést

hagyományosan

megelőző kongresszus 2013-ban

elmaradt,

de

helyette a második napot egy szűk, szakmai
program zárta, három előadóval.
Dong-hoon

Chang,

a

Samsung

felhasználói

élményekért felelős vezető tervezője az új Galaxy
telefon designelveit mutatta be. Maureen Thurston
egyedülálló munkaköri leírással rendelkezik, mint a
“Deloitte Australia” könyvvizsgáló és tanácsadó cég
designtudatos gondolkodásért felelős partnere.
David

Kusuma

pedig

az

orlandoi

központú

Tupperware cég termékfejlesztési stratégiájáról és
gyakorlatáról beszélt.

Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21. .

Majcher Barbara irodavezetô
tel: 474-55-87
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu

Jankó Anna projektmenedzser
Tel: 474-58-59
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

MFTI / 2013. VI. szám

Gulliver

névre

keresztelt

központ

mosoda,

sikeresen

működik

munkájával,

funkciói

DME_AWARD díjátadó gála, service design

internetkávézó

konferencia, 2013. 12-13. Katovice

önkéntes

Jankó Anna beszámolója

folyamatosan alakulnak a szolgáltatást igénybe

is

egyben,

hajléktalanok

vevők szükségleteinek megfelelően. Az előadást
A Design Management Europe Award díjátadó

workshopok

gálájának helyszíne idén Lengyelország, Katovice

munkafolyamat felépítése, részben a vállalatokkal

volt. Első alkalommal Design at your service címmel

való együttműködés szempontjából. Paul Thurston

két

(The

napos

konferenciát

is

szervezett

a

követték

National

Centre

részben

for

a

Product

tervezői

Design

&

gálaeseményhez kapcsolódóan a vengéglátó Design

Development Research Centre, Cardiff) a kkv-kkal

Silesia és Castle Cieszyn

folytatott

vállalatelemző

munkafolyamatokba

engedett bepillantást, mely során a céggel elemzik
azok

szolgáltatásainak

szolgáltatások

célcsoportjait,

erősségeit,

gyengeségeit

a
és

a

lehetséges fejlesztési utakat.
A

délutáni

szekcióban

a

Designit

müncheni

irodájának két munkatársa The tangible side of
service design – revolutionising industries címmel
A konferenciát Birgit Mager,a Köln International

tartott előadást. Barbara Große-Hering a vasúti

School of Design professzora nyitotta a service

utazás

design

Előadásában

mindennapi jelenvalóságának érzékeltetésére. A

hivatkozott a Cox Review Creativity in Business

szolgáltatások mindenhol körülvesznek, de sokszor

2005-ös eredményeire, mely szerint a design

rutinná

orientáltságú cégek 41%-a, míg a szolgáltató

folyamatokat.

cégeknek csupán 6%-a tartja a designt a vállalati

elemezték konferenciánkat is az előzetes elvárások,

működés integráns részének. Annak ellenére, hogy

a közben szerzett tapasztalatok és utólagos hatások

a szolgáltatások egyre meghatározóbb szerepet

szempontjából

játszanak fogyasztási szokásainkban. A service

pozitívumait, negatívumait összesítve a különböző

design korai eredményeit és a kutatást kiemelten

résztvevők szemszögéből. Tommy Rae Jnr a

kezelő

hajléktalanok

Designit egyik projektjét mutatta be, a Vestas

számára kialakított nappali melegedőn keresztül

szélkerék gyártó és forgalmazó cég számára 3D

mutatta be, az 1996-ban indított projekt nyomán a

applikációt fejlesztettek, mely lehetőséget ad a

átfogó

bevezetőjét

munkafázisait

egy
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a
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Nagyvállalat kategóriában megosztva: Camper
(E), Glaxo Smith Kline (GB)

Ezzel

lényegesen leegyszerűsítették és költséghatékonnyá

o

(D), Priva (NL)

tették a tárgyalási folyamatot, mely korábban a
helyszíni találkozók miatt komoly ráfordítást jelentett

Elismerésben részesült: AutoScout24

-

Középvállalkozás kategóriában: Cricursa (E)

a cégnek abban az esetben is, mikor végül nem

o

Elismerésben részesült: Gandiablasco
(E), Doppler (AT)

zárult üzletkötéssel a folyamat.
-

Kisvállalkozás kategóriában: Motion10 (NL)
o

Elismerésben

részesült:

SHADELab

(IT), Sobierajski and Designers (PL)
-

Mikrovállalkozás kategóriában:Karen Dell’Armi
Contemporary Jewellery (GB)
o

Az estét a DME Award díjátadó gálája zárta, mely az
Eye of the City csarnokban került megrendezésre. A

(BR)
-

gála részeként a DME Award zsűri két tagja, Brigitte

Nonprofit szervezet kategóriában: Saint-Etienne
Métropole (F)

Borja de Mozota (a Paris College of Art vezető

o

kutatója) prezentációval, Sally Brazier (CEOSTRA
Ltd.) a kiemelt, illetve díjazott vállalatok képviselőivel
folytatott

panelbeszélgetést

Elismerésben részesült: Lakefarm Ltda.

Elismerésben részesült: Tallin Airport
Ltd. (EST), City of Amsterdam (NL)

-

Európán kívüli kategóriában: Procter&Gamble

személyes

o

tapasztalataikról.

Elismerésben

részesült:

RØDE

Microphones (AUS), Autodesk (USA)

A második nap délelőttjén párhuzamosan zajlott a
DME

partnertalálkozó

és

service

design

vállalkozások prezentációi, köztük számos lengyel
példával. A délután folyamán workshopok járták
körül a service design szerepét az egészségügy, az
e-közigazgatás

és

kkv-k

fejlesztésének

szempontjából. Sally Brazier (CEOSTRA Ltd.) a
DME

Award

rendezvényt,

zsűritagjának
a

Liz

Lake

előadása
tájépítész

zárta

a

vállalat

fejlesztésén keresztül mutatta be az egységes
Díjazottak:
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például a tervek formátumát egységesítő sablon. A
service design kapcsán külön kihívásnak nevezte az
e területre orientálódó design cégek hatékony
kommunikációját, szolgáltatásaik kézzelfoghatóvá
tételét.
Összességében elmondhatjuk, hogy a folyamat
sikeressége

érdekében

elengedhetetlen

a

szerepe

megbízó

cégeknél

van

„pártoló”

a

munkatársaknak, akik a vállalaton belül támogatják
és

képviselik

a

szolgáltatás

irányú

fejlesztési

folyamatokat.
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