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Boldog ünnepeket ! 
 

 

Köszöntjük Önöket ez évi utolsó, ünnepi 
számunkban. Híradásunk az elmúlt hónap 
legfontosabb híreit foglalja össze, ami, 
minek tagadjuk, már a közelgő ünnepek 
lázában telt.  
 
 
Mi történt a házunk táján ? 

 

Tanácsülés 
 
A Magyar Formatrevezési Tanács ez évi utolsó 

tanácsülését november 29-én 14 órától tartotta a 

Magyar Szabadalmi Hivatal elnöki tanácstermében. 

 
Gyermek - játék 

 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 

első ízben hirdette meg a II. Gyermek - Játék 

nemzedékek a gyermekekért című országos 

pályázatot.  

 

A pályázat kurátora Pannonhalmi Zsuzsa 

keramikusművész, a MAOE alenöke mellett, dr. 

Tószegi Zsuzsanna vezető elnöki főtanácsadó 

asszony volt. 

  

A zsűri kategóriánként három díjat és három 

különdíjat adott ki és további kilenc alkotást 

okleveles elismerésben részesített. A pályázaton a 

Magyar Formatervezési Tanács is pénzjutalmat 

adományozott, a professzionális kategóra I. díjas 

alkotójának, Kelle Antalnak  300 EFt. értékben, 

illetve diák kategória díjazottjának, Vad Gábornak 

150 EFt. és a MFT különdíjas Imrik Erikának 50 EFt. 

értékben. Valamennyi díjazottnak ezúton is 

gratulálunk. 

 

Az elismerésben részesült pályamunkák kiállítás 

keretében, december 1-3-a között mutatkoztak be a 

nagyközönségnek, az Iparművészeti Múzeumban. 

Az elismeréseket dr. Bendzsel Miklós elnök úr adta 

át, majd megnyitotta a kiállítást. 

  

A pályázat célját támogatta – a Magyar 

Formatervezési Tanács mellett – a Kulturális Alap, 

az Iparművészeti Múzeum, a Magyar Játék 

Társaság, a Magyar Képzőművészek és 

Iparművészek Szövetsége, a Magyar 

Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok 

Szövetsége, a Magyar Zeneművészeti Tanács, a 

Magyar Írószövetség, a Fiatal Képzőművészek 

Stúdiója Egyesület, a Fiatal Iparművészek Stúdiója 

Egyesület, valamint több művészeti egyetem és 

művészeti szakközépiskola. 
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Ismét karácsonyi vásár 
 

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, a 

Magyar Képzőművészek és Iparművészek 

Szövetsége, a Magyar Keramikusok Társasága és 

Textil Szakosztálya és a Fiatal Iparművészek 

Szövetsége a kortárs professzionális művészek 

alkotásaiból karácsonyi kiállítást és vásárt rendezett 

december 7-9 között az Iparművészeti Múzeumban.  

 

A háromnapos vásáron a Moholy-Nagy László 

Formatervezési ösztöndíjas hallgatóink és a Magyar 

Formatervezési Díjazottjaink közül is többen 

kiállítottak, szép sikerrel.  
 
 
Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 
programjának életében: 
 
A 2007. évi Magyar Formatervezési Díj-pályázat 

budapesti díjátadása és a kiállítás után, legyőzve a 

fővároscentrikusságot, idén először, vidéken is 

bemutattuk a díjazott és kiállításra javasolt 

alkotásokat. Sopron Megyei Jogú Város 

Önkormányzata örömmel ajánlotta fel kiállítótermét, 

a Festőtermet, hogy a formatervezés ez évi 

legjobbjait a soproni nagyközönség is láthassa.  

 

A kiállításmegnyitóra november 8-án, csütörtökön 16 

órakor került sor a Festőteremben. A kiállítást 

tanácstagunk, prof. dr. Faragó Sándor rektor úr 

nyitotta meg, Abdai Géza alpolgármester úr 

köszöntő szavai után.  

A kiállítást november 25-ig tekinthette meg a 

nagyközönség, a kiállítás bontása, szállítása 

fennakadás nélkül, rendben megtörtént. 

 
Jelenleg a Magyar Formatervezési Díj pályázat 

csöndes háttérmunkái zajlanak.  Felkértük a szakmai 

szervezeteket, hogy a 2008. évi pályázat 

bírálóbizottságára tegyenek személyi javaslatokat, 

jelenleg várjuk az ajánlásokat.  

 

Legutóbbi Tanácsülésünkön Irodánk megerősítést 

kapott a Magyar Formatervezési Díj-pályázat elmúlt 

öt évének, (2003-2007) díjazott és különdíjban 

részesült alkotásainak bemutatására. A Hivatal 

egységeit bevonva folyamatosan dolgozunk a 

vándorkiállításon, lassan körvonalazódnak a 

helyszínek és programok.  Várjuk ötleteiket, 

javaslataikat kísérőprogramok tekintetében. 

 

A Tanács és az Ösztöndíjbizottság javaslatai alapján 

Irodánk készíti a Moholy-Nagy László 

Ösztöndíjpályázat jövő évi pályázati felhívás 

tervezetét. 

 

Nemzetközi kitekintő: 
 
Icsid híreink 
 

Az Icsid (Ipari Formatervezési Társaságok 

Nemzetközi Szövetsége) új vezetősége december  

7-11. között tartotta első vezetőségi ülését Chilében.   
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Az ülésen Várhelyi Judit irodavezető asszony, 

vezetőségi tag vett részt. Beszámolóját 

mellékletünkben olvashatják. 

 
 
Mit hoz a jövő? 
 

A Magyar Formatervezési Tanács, a Magyar 

Szabadalmi Hivatal mint jogi személy által 

képviselve, vett részt egy konzorciumban, amely a 

Composites-on-Tour 2 pályázatával elnyerte az EU 

támogatását. 

 

 A Tanács mellett a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem vett részt a 

projektben. A Tanács 11 232 EUR költségvetésből 

gazdálkodhatott. A projekt elszámolására 2007. 

november 30-án került sor Brüsszelben, a 

konzorciumot vezető belga egyetem kérésére, 

magyar partner személyes jelenléte is szükséges, 

így  Várhelyi Judit irodavezető asszony vett részt az 

zárómegbeszélésen.  

 

Örömmel jelentjük, hogy a sikeres projektet 

lezártnak tekinthetjük. 

 
 

Az OHIM (Deputy Director, General Affairs and 

External Relations Department) vezetője, Etienne 

Sanz de Acedo úr, felkérte Várhelyi Judit 

irodavezető aszonyt, hogy vegyen részt az OHIM 

egyik szakértői csoportjának (Design Experts Group) 

munkájában.  

 

A szakértői csoport évente kétszer találkozik, 

legközelebb december 17-18-án Alicantéban, melyre 

az irodavezető asszony hivatalos. A költségeket az 

OHIM téríti. Az ülés beszámolóját következő 

hírlevelünkben olvashatják. 

 

Végezetül, mit tartogat a közeljövő ? 
 

Tájékoztatásul készítettünk egy összesítést, az  új 

esztendő első negyedévében várható, a Tanácsot, 

illetve az Irodát érintő eseményeinkről: 

 

- január 7-9. APCI konferencia, Párizs. 

Résztvevők: dr. Bendzsel Miklós, Pohárnok 

Mihály, Várhelyi Judit  

- február 4. Moholy-Nagy László 

ösztöndíjasok éves beszámolója 

- február 29-től Moholy-Nagy László 

ösztöndíjasok beszámoló kiállítása   

- március 14-16 Icsid vezetőségi ülés 

Montrealban 

- március 29 BEDA közgyűlés, Ljubljana 

 

Irodánk jelenleg az év végi zárással kapcsolatos 

kötelezettségeit, teendőit látja el, készítjük a jövő évi 

költségvetés összeállítását, illetve az ez évi 

elszámolásokat, kifizetéseket rendezzük.  

 

Megkezdtük a Magyar Formatervezési Tanács éves 

jelentésének szerkesztését, a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar 

Szabadalmi Hivatal Évkönyve számára egyaránt.  
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Dolgozunk a 2008-as éves munkaterv 

összeállításán, valamint a két nagy programunk, a 

Magyar Formatervezési Díj pályázat és a Moholy-

Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázat 

finanszírozási hátterének biztosításán, a lebonyolítás 

előkészítésén. 

 

Irodánk valamennyi munkatársa nevében ezúton is 

békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag, sikeres új esztendőt 

kívánok. 

 

 

JUHÁSZ GYULA: KARÁCSONY FELÉ 

 

Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

... Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Behegesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra régi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben. 

 

 

Majcher Barbara 
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Melléklet 
Várhelyi Judit beszámolója: 

Icsid vezetőségi ülés és a Latin-Amerikai országok 

5. regionális találkozója, Santiago 

Chile, 2007. december  7 – 11. 

 

Icsid vezetőségi ülés 

 

A San Francisóban tartott közgyülésen 

megválasztott, új vezetőség az elnök, Carlos 

Hinrichsen professzor meghívására, Santiagóban 

tartotta első ülését. A vezetőségi ülés mellett részt 

vettünk a Latin-Amerikai országok 5. regionális 

találkozóján is. 

 

A vezetőségi tagok több mint fele új, így az első nap 

a főtitkár részletesen bemutatta a folyamatban lévő 

projekteket és ismertette a megszokott 

munkarendet.  

 

A közgyűlés résztvevőiről részletes statisztika 

készült. Eszerint a tagszervezetek közel 60 

százaléka volt jelen. Legnagyobb arányban a 

promóciós szervezetek és az egyetemek képviselői 

jöttek el. A földrajzi megoszlást nézve, a legnagyobb 

arányban, a várakozásoknak megfelelően, észak 

amerikai, dél amerikai és az ázsiai tagság 

képviseltette magát. 

 

A második nap megismerkedtünk a chilei borokkal 

foglalkozó, Icsid Interdesign workshop 

eredményeivel.  

 

A workshop a bortermelés eszközeivel, a chilei bor 

népszerűsítésének grafikai tervezésével foglalkozott. 

Ez a nap arra is alkalmat adott, hogy a vezetőségi 

tagok informális keretek között összeismerkedjenek 

és elkezdjék a következő két évre vonatkozó 

stratégia tervezését. A harmadik nap, moderátor 

vezetésével, az ötletekhez és javaslatokhoz 

prioritásokat rendeltünk, és megfogalmaztuk a 

következő két év hangsúlyos témáit. A stratégiai 

tervek alapján, a következő vezetőségi ülésre a 

titkárság ütemezett operatív tervet készít. 

 

 

Carlos Hinrichsen elnök szeretné, ha erősebb 

regionális jellege lenne a világszervezetnek. Afrika, 

Latin-Amerika, az arab országok és a mi régiónk 

kiemelt területek, ahol a tagság és a kapcsolatok 

fejlesztésére megfelelő stratégiát kell kialakítanunk. 

Évente az eddigi négy helyett három ülést tervezünk, 

de ezeket úgy határozzuk meg, hogy minden régiót 

lefedjünk.  

 

A titkárság kérése, hogy a vezetőségi tagok minden 

ülés előtt írjanak egy beszámolót a régiójukról. 

 

A világ designfővárosa pályázatot már 2008-ban 

ismét meg kell hirdetni, hogy 2009 novemberében, a 

következő Icsid kongresszuson, be lehessen 

jelenteni az eredményt. Párhuzamosan, Torinóban 

2008. januárjában beindulnak a programok, valamint 

Szöulban elkezdődik a részletes tervezés a 2010-es 

évre. 
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