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Designhíradó 
 

 
Találkozási pontjaink 
 
Tanácsülés 

A Magyar Formatervezési Tanács soron következő 

ülését 2009. június 17-én tartja a Magyar 

Szabadalmi Hivatal elnöki tanácstermében.  

 

Büszkék vagyunk

Örömmel adjuk hírül, hogy Takács János 

tanácstagunk lett a Befektetői Tanács új társelnöke. 

A Befektetői Tanács fő célkitűzése, hogy a hatékony 

üzleti irányítás érdekében fenntartsa a folyamatos 

kommunikációt a magyar kormány és a legnagyobb 

befektetők között hazánkban. A Tanácsot két 

társelnök vezeti, egyikük a kormány mindenkori 

gazdaságért felelős minisztere, a másik társelnök 

pedig a befektetők képviselője. A megválasztáshoz 

gratulálunk, a megbizatáshoz sok sikert kívánunk.  

 

 
Poszterpályázat a design világnapja alkalmából 

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi 

Tanácsa – az Icsid – megalakulásának 50. 

évfordulójának alkalmából, 2007. június 29-én 

hirdették meg első ízben a design világnapot. A 

világnap célja, hogy felhívják a figyelmet a 

formatervezésre és annak szerepére a 

mindennapokban. 

A 2009-es világnap ünnepén az Icsid magyarországi 

tagegyetemein (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és 

a Nyugat-magyarországi Egyetem) tanuló hallgatók  

feladatul kapták, hogy tervezzenek egy posztert a 

Design – az emberi kreativitás eredménye témára, 

bemutatva a design központi szerepét az emberiség 

életében. A pályamunkákat az Icsid vezetősége 

értékelte, amelynek Várhelyi Judit irodavezető 

asszony is tagja volt.  

 

A nyertes a chilei Carla Sapiain lett, s a döntőbe 

jutott legjobb 14 között összesen hat magyar 

növendék plakátja szerepelt. A legjobbak közé 

választották Bihon Roland (NyME-AMI), Gallatz Rita 

(MOME), Katyi Ádám (NyME-AMI) és Merényi Péter 

(NyME-AMI) munkáját, s a grémium külön értékelte 

Erdélyi Otília (NyME-AMI) és Lukácsi Anita (NYME-

AMI) tervét.  

 

A nyertes pályamű lesz a Design Világnap 2009 

(World Industrial Design Day 2009) hivatalos 

posztere. A győztes részt vehet a 2009. november 

23. és 25. között megrendezésre kerülő Icsid 

formatervezési világkongresszuson (Icsid World 

Design Congress) és az ennek részét képező, 2009. 

november 22-én tartandó oktatási konferencián is. 

 

A poszterek megtekinthetőek az Icsid honlapján. 

 

Start-up guide – 4.0.  

Elkészült a Start-up Guide, Üzleti tanácsok kezdő 

művészeti vállalkozók számára című kiadvány 

legfrissebb verziója, a negyedik, bővített kiadás.  
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A Magyar Formatervezés Tanács gondozásában, 

elektronikus formában megjelenő útmutató tematikus 

fejezetekre bontva, több mint hetven oldalon ad 

hasznos információkat az üzleti élet első lépéseit 

most megtevő vállalkozóknak.  

Az új kiadás több új fejezettel is bővült. 
Megtudhatjuk, mitől lesz valami termék, 
megismerkedhetünk számos állami finanszírozású 
programmal, a cégautó, a cégtelefon vásárlási, 
használati és adózási szabályaival, valamint 
megtudhatjuk azt is, mit rejt a gerilla marketing 
kifejezés. A kiadvány végén bővített interjúk 
olvashatók sikeres fiatal magyar ipar- és 
képzőművészekkel, akik elárulták, hogyan érinti őket 
a gazdasági válság. A Függelékben olyan gazdasági 
fogalomtár is helyet kapott, amely a kötetben 
szereplő szakkifejezések megértését segíti.  

Mi történt a házunk táján? 
 
Az Icsid vezetősége Budapesten 

Az Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi 

Szövetségének (Icsid) nemzetközi vezetősége 

május 15–17. között Budapesten ülésezett. Az 

ülésen Várhelyi Judit irodavezető asszony, 

vezetőségi tag vett részt, beszámolóját 

mellékletünkben olvashatják.  

 

 

Design konferencia 
Az elmúlt évek sikerein felbuzdulva a Magyar 

Formatervezési Tanács közreműködésével a 

Magyar Bútor- és Faipari Szövetség idén is 

Designkonferenciát szervezett.  

A rendezvénynek a Magyar Szabadalmi Hivatal 

konferenciaterme adott otthont 2008. május 21-én 

10 órától. A konferencia előadói a válság tükrében 

elemezték a bútortervezés és gyártás aktuális  

kérdéseket.  

 

FormaTúra Vándorkiállítás  

A FormaTúra nemzetközi porondra lép. Vilnius, a 

2009-es európai kulturális főváros meghívására, őszi 

programsorozatuk keretében szűkítve, de a 2008. 

évi Magyar Formatervezési díjazott alkotásokkal 

kiegészülve, az eredeti installációban és arculattal 

utazik a kulturális fővárosba, ahol 2009. szeptember 

5. és október 5. között mutatkozik be a Litván 

Alkotóművészek Szövetségének galériájában.  

 

Bemutatkozás a Modemben 

Az Innova Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és 

Innovációs Ügynökség megkeresésére, a kreativitás 

és innováció európai évéhez kapcsolódóan 

szervezett, május 22-i és 23-i Innovációs 

konferencia kísérőrendezvényeként állítottuk ki a 

Magyar Formatervezési Díj 2008 díjazott 

pályamunkáit a MODEM-ben. A szervezők vállalták 

a költségek jelentős részét. Az installációhoz az 

Iparművészeti Múzeum segítő közreműködésével a 

2008-as kiállítás installációs elemeit használtuk fel. 

A visszajelzések alapján örömmel jelezzük, hogy a 

kiállítást a két nap során két és félezer ember 

tekintette meg.  
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Nézzük, mi történt a Tanács két nagy 
programjának életében: 

 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 

A Magyar Formatervezési Díj pályázatra 

rekordszámú, 262 pályamunka érkezett. A 

bírálóbizottság az érvényes 261 alkotás 

értékelésének első fordulóját május 20-án 

megtartotta.  A második fordulóra június 23-25. 

között kerül sor a Vista Rendezvényközpontban. 

 

Design Management Díj 

Design Management Díj felhívásunk kapcsán 48 

cégre illetve szervezetre 58 jelölés érkezett. Az 

érdemi elbírálást segítő kérdőívet Irodánk minden 

jelöltnek megküldte kitöltésre, az értékelésre és 

döntésre július 13-án kerül sor.  

 

Figyelmükbe ajánljuk 
 

(M)ilyenek a finnek? 

2009. június 27-én megnyílik a Néprajzi Múzeum 

legújabb kiállítása (M)ilyenek a finnek? - Finnország 

magyar szemmel címmel, amelyet már előzetesen a 

Múzeumok Éjszakáján (június 20.) is 

megtekinthetnek az érdeklődők. 

 

(M)ilyenek a finnek? Milyen sztereotípiák élnek 

bennünk, magyarokban a finnekkel kapcsolatban, 

milyen a mi "finn-képünk"? Vajon mi az összefüggés 

az erdő és a város, a Kalevala és a finn metál zene, 

a gumicsizma és a Nokia, a kéregedény és a finn 

design között? Többek között ezekre a kérdésekre 

ad választ a  2009. június 27-én nyíló kiállítás.  
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Melléklet: 

Icsid Vezetőségi Ülés, Budapest 
2009. május 15-17. 
 
Várhelyi Judit irodavezető asszony beszámolója 
 
 
A Magyar Formatervezési Tanács meghívására 
az Icsid 2009. május 15–17-én Budapesten 
tartotta vezetőségi ülését. 
 
A nemzetközi találkozónak több szempontból is 

aktualitása volt. Egyrészről 2009 a kreativitás és 

innováció éve Európában, valamint a kulturális 

turizmus éve hazánkban. 

 

A design nemzetközi szószólójaként az Ipari 

Formatervezési Társaságok Nemzetközi 

Szövetségének (röviden Icsid) elsődleges célja, 

hogy világszerte népszerűsítse a formatervezést, és 

növelje annak társadalmi elismertségét. A vezetőség 

– az Egyesült Államok, India, Tajvan, Korea, Chile, 

Japán és Nagy Britannia képviselői mellett Várhelyi 

Judit, a Magyar Formatervezési Tanács 

irodavezetője – évente négyszer ülésezik. Bár az 

Icsid ötvenéves múltra tekint vissza, és a kezdetektől 

jó kapcsolatot ápol régiónkkal, évtizedek óta ez volt 

az első alkalom, hogy a vezetőségi tagok Kelet-

Közép-Európában tanácskoztak. 

 

A világszervezetnek jelenleg négy magyar tagja van: 

a Magyar Formatervezési Tanács, a Magyar Képző- 

és Iparművészek Szövetsége, a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem és a Nyugat-magyarországi 

Egyetem.  

A vezetőség budapesti látogatása azonban alkalmat 

kínált a hazai szakmán túl a régió Icsid-tagjainak a 

bemutatkozására is, ezzel is támogatva a régió 

nemzetközi szerepvállalását. Az MFT meghívására 

Lengyelország, Szlovénia, Oroszország és 

Magyarország képviselői vettek részt a hivatalos 

programban. 

 

A háromnapos esemény messze túlmutatott egy zárt 

szakmai megbeszélésen. Olyan programok 

gazdagították, mint az említett regionális találkozó, 

az Icsid által a Design Világnapjára (június 29.) 

meghirdetett poszterpályázat elbírálása, vagy a 

vezetőség két tagjának előadása a Moholy-Nagy 

László Művészeti Egyetemen. A program 

lehetőséget teremtett a szakmai kapcsolatok 

erősítésére és további nemzetközi együttműködések 

elindítására. 

 

A vezetőségi ülés aktuális témája a novemberi 

szingapúri kongresszus és közgyűlés előkészítése 

volt. Emellett szó esett a tavasszal tartott stockholmi 

és az őszre halasztott mexikói Interdesign 

rendezvényekről, valamint a Világ Design Fővárosa, 

Torino rendezvénysorozatáról, mely az Icsid kiemelt 

projektje volt 2008-ban. 

 

Icsid kongresszus, Szingapúr 
Az Icsid tanácskozás kiemelt témája volt a 

szingapúri kongresszus (Icsid World Design 

Congress 2009) és Icsid közgyűlés előkészítése. 

Mindkét esemény a Szingapúr Design Fesztivál 

2009 keretében zajlik november 21–27. között. 
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A kongresszuson kiváló nemzetközi és helyi kreatív 

szakemberek tartanak előadásokat. Az Icsid 

vezetőségi tagjai is szerepet kapnak a 

programokban. 

 

Program: 
- November 21.  Pre-General Assembly        
Board Meeting 
- November 22.   Education conference 
- November 23./24./25. Icsid World Congress 
- November 26.  General Assembly Day 1 
- November 27.  General Assembly Day 2 
- November 27.  President’s Dinner 
 
Előadók: 
Richard Hassell & Wong Mun Summ, WOHA, 
Singapore: Architects Save the World and Bring Joy 
to Millions: Singapore 2050 
William Mitchell, MIT Media Lab, Cambridge MA, 
USA: Reinventing the Automobile 2050 
Stefano Marzano, Philips Design, Eindhoven, 
Netherlands: Healthcare 2050 
Ravi Naidoo, Design Indaba, South Africa: Protofarm 
2050 
Chris Luebkeman, Arup Innovation & Foresight, 
London/San Francisco: Low Impact 2050 
Chris Bangle, Torino, Italy: Emotional Mobility 2050 
Tham Khai Meng, O&M Worldwide, New 
York/Singapore: Save the Planet 2050 
További információ: 
www.icsidcongress09.com/website
 

World Design Capital, Torino 2008 
A Világ Design Fővárosa rendezvénysorozat az Icsid 

kiemelt projektje. A kétévente megtartott 

nagyszabású programsorozat megrendezésével járó 

címet 2008-ban Torino kapta meg.  

 

 

Bár az olasz rendezők végül személyesen nem 

tudtak részt venni az ülésen, a vezetőség 

részletesen áttekintette a tavalyi év eredményeit, 

tapasztalatait, előkészítve a következő WDC 

projekteket. 2010-ben a cím várományosa Szöul, de 

már folyamatban van a pályázat 2012-re is. A 

jelentkezők közül három európai város van még 

versenyben a címért. 

 

Interdesign, Gällivare 

A City Move Interdesign műhelymunkájára 2009. 

március 22. és április 3. között került sor. Az Icsid 

támogatásával megvalósuló szakmai műhelymunka 

során a világ minden tájáról meghívott 

formatervezők közösen dolgoznak egy előre 

megadott, regionális vagy nemzetközi jelentőségű 

problémán. Gällivare egy természeti katasztrófa 

nyomán elköltöztetett város. Lakói egy tudásközpont 

létrehozását tervezik, ami az Interdesign 

eredményeire építve kutatást végezne, és hálózatot 

építene a világ más pontjain található hasonló 

problémákkal küzdő településekkel. A kéthetes 

workshopon a designerek mellett építészek, 

várostervezők, mérnökök és szociológusok is részt 

vettek. A mexikói Interdesign tavaszi 

műhelymunkáját a WHO járványügyi készültsége 

miatt ősszel rendezik meg. 

 

 

 

 

 

 

 
Magyar Formatervezési Tanács Irodája 
1054 Budapest, Zoltán u. 6. 
 

Várhelyi Judit irodavezetô 
tel: 474-55-60 
e-mail: judit.varhelyi@hpo.hu 

Majcher Barbara főtanácsos 
Tel: 474-55-87 
e-mail: barbara.majcher@hpo.hu 

 

http://www.icsidcongress09.com/website


A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója MFTI / 2009. III. szám
 

Mennyit ér a design? – Előadás a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemen 
Az Icsid találkozó kísérőrendezvényeként angol 

nyelvű szakmai napot szerveztünk a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem Auditóriumában. Célunk az volt, 

hogy a szakma képviselői és az érdeklődő 

nagyközönség személyesen találkozhasson a 

formatervezés világhírű képviselőivel, képet 

kaphassanak a design és kreativitás nemzetközi 

megítéléséről és szerepéről, valamint segítséget a 

nemzetközi szemléletmód kialakításához. 

 

A szervezet alelnöke, a California College of Arts 

igazgatója, Mark Breitenberg formatervező 

előadásában a partneri együttműködés három 

fajtáját mutatta be. Az első a szponzorált műtermek 

formájában megvalósított együttműködés az üzleti 

szférával; a második a közhasznú társaságokkal 

való kooperáció, melynek célja a designban rejlő 

humanitárius lehetőségek kiaknázása; a harmadik 

az interdiszciplináris együttműködés kialakítását 

célzó, különböző szakterületek között megvalósuló 

közös munka.  

 

Prof. Martin Darbyshire az innováció és a design 

által megvalósuló értékteremtés különböző módjait 

mutatta be, esettanulmányokat és a Tangerine saját 

tapasztalatait felhasználva.  

 

 
 
 
 

A világszervezet vezetőségi ülései egyaránt szólnak 

a szervezet aktuális szakmai feladatairól és a 

vendéglátó ország bemutatkozásáról. A Magyar 

Formatervezési Tanács házigazdaként igyekezett 

megmutatni Budapest klasszikus és modern arcát is.  

 

Az MFT partnerei, az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a 

Budapesti Turisztikai Hivatal, a Magyar Állami 

Operaház és a Magyar Szabadalmi Hivatal 

támogatása segítette, hogy Budapest 

megmutathassa a világnak a design kelet-közép-

európai arcát. 
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