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Jubileumi díjátadó ! 

 
Köszöntjük az Olvasót! Híradásunkban az elmúlt 

hónapok eseményeiről és legfrissebb híreinkről 

adunk tudósítást.  

 

 

Mi történt velünk? 

 

 

Design Hét Budapest  

Idén is nagy sikerrel zajlottak a Design Hét Budapest 

rendezvényei: a mintegy 160 helyszínen, 220 

programmal jelentkező fesztivál programjai nagy 

tetszést arattak a szakmai és nagyközönség körében 

egyaránt. A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 

számos kiállítás látogatható még Budapesten, de a 

programok zárásával párhuzamosan már 

megkezdődött a jövő évi Design Hét Budapest 

előkészítése is. 

 

 

 

A Design Hét Budapest jövőre is a kora ősz kiemelt 

kulturális eseménye lesz, és sokszínű szakmai, illetve 

a nagyközönségnek szóló programsorral várja majd a 

látogatókat.  

 

 

 

Amint azt dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalának elnöke a Cervantes Intézetben 

bejelentette, a Spanyol Nagykövetség védnökségével 

2015-ben a nemzetközi designvilág egyik újabb 

nagyhatalma, Spanyolország lesz a díszvendég, és 

színes programokkal, eseményekkel mutatkozik majd 

be.  
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Fotó: Mohai Balázs, Szemerey Bence 

 

A már idén is kibővített vidéki jelenlét 2015-ben még 

hangsúlyosabb lesz: az ország designértékeit felfedező 

túrákon kívül a tervek szerint folytatódnak a vidéki 

városokban szervezett programok is, melyek idén 

Pécsett és Sopronban is nagy sikerrel zajlottak. 

 

Természetesen 2015-ben is sor kerül az évek óta 

töretlen népszerűségnek örvendő állandó 

programokra: lesznek Nyitott Stúdiók, Vásárlási 

Akciók, folytatódik a Design Túrák és a Gasztro 

programok sora, sztárdesigner vendég is érkezik 

majd a fesztiválra, illetve a hazai designszakma 

legrangosabb díjait (Magyar Formatervezési Díj, 

Design Management Díj) 2015-ben is a Design Hét 

Budapest keretén belül adják majd át.  

 

A Design Hét Budapest védnöke és főszponzora a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, kiemelt szakmai 

partnere a Magyar Formatervezési Tanács és a 

Design Terminál, szervezője a HIPAVILON Magyar 

Szellemi Tulajdon Ügynökség.  

 

Regionális találkozó 

A programsor részeként a Tanács a meghirdetett 

programok mellett regionális találkozóra invitálta a 

környező országok designpromóciós szervezeteinek 

vezetőit.  

 

Fotó: Bogumila Jung 

A meghívásunkat elfogadó lengyel, osztrák, szlovák 

és szlovén kollégák közreműködésével került sor az 

egész napos kapcsolatépítő találkozóra okt. 10-én, a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. Nemzetközi 

partnereinket a szakmai eszmecsere részeként 

szakvezetéssel egybekötött tárlatvezetésre kísértük 

a Design Hét Budapest nyitókiállítására és a Magyar 

Formatervezési Díj legjobbjait bemutató tárlatra is.  

 

Fotó: Julia Cieszko 
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Nézzük, mi történt a Tanács nagy projektjeinek 

életében! 

 

Magyar Formatervezési Díj 2014  

Lezárult a Magyar Formatervezési Díj pályázat 

2014-es ciklusa. A pályázat eredményét bemutató 

tárlatot november 2-áig tekinthette meg a 

nagyközönség az Iparművészeti Múzeumban. A 

pályázatot 2015 tavaszán hirdetik meg ismét. A 

2014-es év kiemelt jelentőségű volt: 

megünnepelhettük a pályázat alapításának 35. 

jubileumát. A pályázat több mint három évtizede 

során számos, időközben meghatározóvá vált 

alkotást segített hozzá az eredményes piaci 

bemutatkozáshoz.  

 

A bizottság a termék és diák kategóriában idén két-

két pályamunkát díjazott, terv kategóriában és 

vizuális kommunikáció kategóriában pedig egy-egy 

díjat szavazott meg. 11 alkotást díjazásra (6 Magyar 

Formatervezési Díj és 5 különdíj) és további 42 

pályamunkát kiállításra javasolt. A díjazottak 

névsorát mellékletünkben olvashatják. 

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Design Hét 

Budapest rendezvénysorozat keretében 2014. 

október 6-án, hétfőn került sor.  

 

 

 

 

 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter köszöntő 

beszédében méltatta a hazai kreatívipar dinamikus 

térnyerését, amellyel hozzájárult Magyarország 

versenyképességének, gazdasági teljesítményének 

növekedéséhez.  

 

 

Fotó: Mohai Balázs 

 

Ezt az eredményt igazolják díjazott és kiállított 

alkotások, piaci sikereket felmutató termékek és 

ígéretes, egyetemi projektekből kinőtt diákmunkák, 

innovatív projektek, például a trópusi partok 

eróziójának visszaszorítását organikusan támogató 

CALTROPe kísérleti bioépítészeti struktúra, a piaci 

rést kitöltő tanuló szintű vitorlás kishajó, a PRIMUS 

DINGHY, vagy a HBH kocka, a szabadtéri 

edzéskultúra új színfoltja, melyet már számos 

fesztiválon és Budapest több pontján is 

kipróbálhattunk.  
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Fotó: Balogh Balázs 

 

A kiállítás zárását követően további információ és az 

alkotók, gyártók elérhetősége megtalálható 

katalógusunk online változatában, folyamatosan 

frissülő információk a Díj Facebook-oldalán érhetők 

el:  

facebook.com/magyarformatervezesidij 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotó: Perness Norbert 

 

A hazai designszakma legrangosabb díját, a Magyar 

Formatervezési Díjat 35 éve az ipari formatervezés 

produktumainak, a hazai termékek legjobbjainak 

elismerésére alapították. A jubileumra 

kamarakiállítás rendezésével – 35 tárgyegyüttes 

felvonultatásával – és rövidfilmmel emlékezett az 

MFT, a kontinuitás és a díj során megőrzött állandó 

értékek és megújulási folyamatok hangsúlyos 

bemutatásával.  

 

 

Ennek keretében teljes természetességgel vettek 

körül minket a 80-as, 90-es évek tárgykultúrájának 

kvalitásos, mára ikonikussá vált alkotásai, melyek 

reményeink szerint a jubileumnak is köszönhetően 

egyre inkább utat találnak a kortárs 

designgyűjteményekbe.  

 

 

 

 

http://www.hipo.gov.hu/testuletek/mft/formatervezesi_dij/MFD2014_katalogus_webre.pdf
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A jubileum alkalmából az 

Emberi Erőforrások 

Minisztériumának 

Kultúráért Felelős 

Államtitkársága pályája 

elismeréseként 

életműdíjat 

adományozott prof. 

emer. Stefan Lengyel 

formatervezőnek.  

 

A díj átadására a Magyar Formatervezési Díjak 

átadó ünnepségének részeként kerül sor, dr. 

Szentpéteri Márton mondott laudációt. 

 

Az idén harmincöt éves Zsennyei Műhely eddigi 

történetét bemutató DESIGN 35, Zsennyei Műhely – 

1978–2013 című, dr. Szilágyi B. András és 

Lelkes.Péter dr. habil DLA által jegyzett kötet 

méltatására is sor került a díjátadó gála 

lezárásaként. A kötetet a szerzők, továbbá Simon 

Károly, a Magyar Művészeti Akadémia 

Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának 

elnöke, valamint dr. Bendzsel Miklós, a Magyar 

Formatervezési Tanács elnöke ismertette.  

 

A felszólalók méltatták a nemzetközileg jegyzett 

műhely jelentőségét, a tervezőgenerációk számára 

nyújtott inspiráló közeget, az önszerveződés erejét. 

 

 

 

 

„Kortárs magyar formatervezés”   

A díjpályázat eredményét bemutató kiállításhoz 

kapcsolódóan zajlott október 27-én, hétfőn a kortárs 

design fogalmi tárgyköreire – designstratégiák, a 

hazai formatervező-képzés, designkutatás és 

designgyűjteményezés – fókuszáló szakmai 

konferencia Kortárs magyar formatervezés címmel a 

Magyar Formatervezési Tanács, a Budapesti 

Kommunikációs Főiskola és az Iparművészeti 

Múzeum társszervezésében. 

 

 

A konferenciát a házigazda Iparművészeti Múzeum 

nevében dr. Jékely Zsombor gyűjteményi főigazgató-

helyettes, az MFT nevében Fodor Lóránt DLA 

köszöntötte, majd Slézia József Phd előadása 

nyitotta meg, elemezve a hazai designszcéna aktív 

szereplőinek helyzetét, statisztikai megoszlását, 

illetve az alkotói tevékenységek által leginkább 

lefedett területeket.  
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Ezt követően dr. Vass László, a BKF rektora 

mondott köszöntőt. 

 

 

A köszöntőket követően sikeres hazai 

designvállalkozások (Gross András – Medence 

Csoport; Hosszú Gergely, Nagy Richárd – Co&Co 

Designcommunication; Héder János – Manooi; Vári 

Zsófia – WAMP) ismertették vállalkozásuk történetét, 

designstratégiáját. Majd Szepesi Balázs PhD, a 

Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ stratégiai 

igazgatója az idén tavasszal megrendezett kreatív-

iparági kutatás eredményeit osztotta meg a 

hallgatósággal, kiemelve, hogy a terület 

meghatározó jelentőségű, pozitív mutatóival kitörési 

pontot jelent a gazdaság számára. 

A konferencia résztvevői a Magyar Formatervezési 

Díj és Design Management Díj kiállítást is 

megtekintették, mely mind az idei díjazottak, mind a 

jubileum apropóján megvalósított kamarakiállítás 

révén számos szállal kapcsolódott az 

elhangzottakhoz. Dr. Jékely Zsombor köszöntőjéből 

ki kell emelnünk az Iparművészeti Múzeum kortárs 

design gyűjteményezésére irányuló gondolatait.  

A főigazgató-helyettes emlékeztetett arra, hogy a 

Magyar Formatervezési Díj eddigi története során 

számos, azóta ikonikussá vált tárgy került a múzeum 

gyűjteményébe.  

 

A múzeum kortárs gyűjteményének kiépítését mind 

az MFT kamarakiállítást előkészítő kutatómunkája 

során összegyűjtött anyagával, mind az idei mezőny 

alkotásai közül válogatva folytatja, újabb lendületet 

adva ezzel a gyűjtemény stratégiai fejlesztésének. 

 

Fotó: Áment Gellért 
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Bízunk benne, hogy hamarosan hírt adhatunk a 

múzeum gyűjteményének Magyar Formatervezési 

Díjjal kitüntetett új szerzeményeiről. 

 

Design Management Díj 2014 

A bizottság az idén díjazásban részesült gazdálkodó 

szervezet, a GIA Form Kft. kiválasztásával a 

designvezérelt innováció terén nyújtott kimagasló 

teljesítményt ismerte el, és az ipari szereplők 

megerősítésének fontosságát emelte ki. A családi 

vállalkozás, amely fröccsöntő üzemként indult, 

gazdaságilag instabil időszakban hozott bátor 

stratégiai lépéseknek köszönhetően mára kiterjedt 

tevékenységi körrel rendelkezik. A tulajdonos-

ügyvezető igazgató Gaszt Attilával készült interjút itt 

olvashatják.  

 

 

 

fotó: Mohai Balázs 

 

Az eddigi legszámosabb jelölést és a kiemelten 

magas színvonalú pályázatokat, a kiváló 

tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek piaci 

jelenlétét elismerve további 6 pályázót kiállítási jog 

megítélésével jutalmaztak.   

Az eredményt a nagyközönség a Magyar 

Formatervezési Díj ünnepélyes díjátadása 

keretében, a Design Hét Budapest kiemelt 

rendezvényén ismerhette meg.  

 

A Design Management Díj 2014. évi díjazottja: 
 
GIA Form Kft. 
 
 
Elismerő oklevélben részesült szervezetek: 
 
Apátsági Termékek – Eranthis Kft.  
 
Ivanka Factory Zrt.  
 
Petőfi Irodalmi Múzeum  
 
Tudatos Vásárlók Egyesülete  
 
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.  
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  
 

 

 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

Az 2014. évi pályázaton 6 alkotó pályázati programja 

nyert el ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram harmadik, 

utolsó konzultációjára szeptember 4-én 15 órától 

került sor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 

kamaratermében.  

 

Az ösztöndíjasok beszámoló dolgozatukat 2014. 

szeptember 30-ig benyújtották, szóbeli 

beszámolójukra október 30-án került sor a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatalában. A bizottság 

valamennyi ösztöndíjas teljesítését elfogadta.  

 

 

http://hvg.hu/vallalat_vezeto/20141014_ez_a_kis_magyar_ceg_minden_BMWben_benne/
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A beszámolón megjelentek a finanszírozók és az 

együttműködő gazdálkodó szervezetek képviselői is, 

a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. részéről Wolffné 

E. Gyöngyi termékfejlesztési osztályvezető asszony 

és Köllner Ferenc, a termékfejlesztési osztály 

projektvezetője, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala részéről Babilai Ildikó szakmai tanácsadó 

asszony, a Multinetwork Kft. részérő Gajzágó 

György ügyvezető igazgató úr.  

 

Az ösztöndíjasok alkotói munkájuk eredményét 

beszámoló kiállítás keretében mutatják be a 

nagyközönségnek, a tárlat szervezését irodánk 

megkezdte.  

 

Nemzetközi kitekintő 

 

Design Management Europe Award 

A Design Management Europe Award díjátadó 

gálájának az idei évben St. Etienne városa ad 

otthont, mely a tavalyi évben elnyerte a Design 

Management Europe díjat. A november 20-án sorra 

kerülő gálaeseményt elnökségi ülés és szakmai 

konferencia kíséri. Másnap vezetett túra keretében 

ismerhetik meg a résztvevők a terület designorientált 

vállalkozásait. 

 

 

További információ: http://www.dmeaward.com 

http://www.citedudesign.com/fr/home/ 

A Világ Design Fővárosa 2016 

Fokvárosban, az idei év Világ Design Fővárosában 

ünnepélyes keretek között október 24-én átadták a 

stafétát Taipeinek, mely 2016-ban viselheti a 

megtisztelő címet. A rendezvény hamarosan 

élesedő honlapja az előkészítési folyamat részeként 

jövő ősszel jelentkezik a 2016. évi programsorozat 

részletes előzeteseivel. 

 

 

Foto: Icsid 

 

Save the Date: SEE konferencia 

A SEE platform „Design 

Innovation Policy” címmel 

2015. február 10-én 

konferenciát rendez 

Brüsszelben.  

 

A SEE platform a European Design Innovation 

Initiative keretében 2012–2015 között futó projekt.  

http://www.dmeaward.com/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
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A kapcsolódó konferencián összegzik a konzorcium 

hároméves tevékenysége alatt gyűjtött 

tapasztalatokat, elért eredményeket is. 

További információ: www.seeplatform.eu 

 

Kiállítás a Design bestsellereiből 

A Belga Design Hét programjaként 2014. 

szeptember 4-én prof. dr. Peter Zec, az Icsid 

tanácsosa nyitotta meg A tárgyak hatalma című 

kiállítást Belgiumban, az ING Art Centerben. A 

kiállítás kiemeli a nagy múltú belga design 

kiemelkedő tervezőit, akiknek szaktudása és 

nagyszámban értékesített termékei lehetővé tették, 

hogy a formatervezés és a design iparága 

növekedésnek induljon.  

 

A kiállításon a tervezők munkásságát leginkább 

reprezentáló, ikonikus alkotáson túl bemutatnak még 

két legnagyobb darabszámban vagy legnagyobb 

nyereséggel eladott terméket is. 

 

A kiállítás 2015. január 11-ig tekinthető meg. 

További részletekért látogassa meg a  

http://en.red-dot.org/5354.html weboldalt.  

 

 

Figyelmükbe ajánljuk 

Diákpályázat védjegykampány középiskolásoknak 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. 

november 3-án "Diákpályázat védjegykampány 

középiskolásoknak" címmel kvízjátékot és pályázatot 

hirdet középiskolások számára.  

A program a Találd meg/ki/fel! pályázati Facebook-

oldalon indul, kvíz jellegű feladatsorokkal, hetente 

táskányi meglepetéssel. Szintén ekkor hirdetik meg 

a logótervezési pályázatot, melyre egyénileg és 

csoportosan is lehet jelentkezni. 

 

További információ a hivatal honlapján olvasható: 

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozokt

atas/vedjegypalyazat.html 

 

HOST 2015 – innovatív vendéglátó-ipari termékek 

és cégek pályázata 

A pályázatot meghirdető Fiera Milano és 

POLI.design a hotelek, kávézók, éttermek világából 

érkező pályázatok közül a leginnovatívabb 

termékeket és cégeket SMART Label elismeréssel 

jutalmazza. A pályázatra a HOST 2015 Nemzetközi 

Vendéglátó-ipari Kiállításon funkcionalitásában, 

technológiájában, környezeti hozzáállásában, etikai 

és szociális minőségében újszerű terméket 

bemutató cégek jelentkezhetnek. A Host 2015 

kiállítás helyszíne: Fiera Milano Exhibition Centre,  

Időpontja: 2015. október 23–27. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 

15. További részletekért látogassa meg a 

http://www.polidesign.net/en/HOST2015 weboldalt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.seeplatform.eu/
http://en.red-dot.org/5354.html
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/vedjegypalyazat.html
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas/vedjegypalyazat.html
http://www.polidesign.net/en/HOST2015
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Melléklet 

Magyar Formatervezési Díj 2014 eredmények 

Termék kategória:  
 

Dori Tomcsanyi 2014/15 Ősz/Tél kollekció 

Alkotó: TOMCSÁNYI Dóri 
 

Primus Dinghy vitorlás kishajó 

Alkotó: BERECZKI Dávid 

Gyártó: Primusboat EC 

 

Terv kategória:  
 

CALTROPe kísérleti bioépítészeti struktúra 

Alkotó: S’39 (BARÓTHY Anna, CSERNÁK Janka, 

BOZSÓ Melinda), BALÁZS Gergő, GRÓNÁS Viktor, 

KOVACSICS Péter, PUCSEK Viktor, VETŐ Péter, 

CSOMOR Dániel, KEREKES Kata, LAJKÓ Nóra, 

KRAUTH Vera, KURTA Ábel, SZABÓ Vera 
 

Vizuális kommunikáció kategória: 
 

Westeinde Caption betűtípus 

Alkotó: KATYI Ádám  

 

Diák kategória: 
 

Szövegkép kísérletek – Italo Calvino Ha egy téli 

éjszakán egy utazó című regényének kísérleti 

tipográfiai feldolgozása 

Alkotó: ULRICH Sára 

Gyártó: FOM Digital, NAGY Zoltán könyvkötő  

A projekt megvalósulását az Europapier és a 

Budapest Papír Kft. támogatta. 

Moholy Nagy Művészeti Egyetem  
 

Lamantin Jazz Fesztivál arculat 

Alkotó: NAGY Dániel 

Magyar Képzőművészeti Egyetem 

 

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért 

Felelős Államtitkárságának különdíja: 

 

Egyedi felületképző technika műszőrme kollekció 
 

Alkotó: GYULAI Natália 

Gyártó: Nati 100% Pure Idea 

Termék kategória 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának 

különdíja: 
 

Gris szürkevíz rendszer 

Alkotó: VASQUEZ Carlos Alberto  

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

Diák kategória 

 
 

Japán–magyar képes szótár és szótanuló játék 

Alkotó: NAGY Diána 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

Kivitelező: Percprint Digitális Nyomdai Műhely 

Diák kategória 

 

A Hipavilon Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit 

Kft. különdíja: 

 

„RÓMA” kandallókályha 

Alkotó / Gyártó:  

Fireplace Gyártó és Kereskedelmi Kft. 

Termék kategória 
 

A Magyar Formatervezési Tanács különdíja:  
 

HBH kocka 

Alkotó: ERDÉLYI Tamás  

Gyártó: H3Hungary Kft. 

Termék kategória 
 


