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A Magyar Formatervezési Tanács által felajánlott

Szép ünnepeket!

könyvjutalomban Antalovics Nóra, Asztalos Brigitta,
Hidvégi Márton, Horváth Dávid, Kerékgyártó András

Köszöntjük Önöket évzáró híradásunkban.
Sokan
már
bizonyára
a
karácsonyi
ünnepekre készülődnek, de nekünk vannak
még friss híreink a design világából.

Kocsis Júlia, Sándor Nóra, Egresits Tamás és Vörös
Ágnes pályázók részesültek. Gratulálunk minden
díjazottnak!

Mi történt velünk?
Tanácsülés
A Magyar Formatervezési Tanács 2012. december
5-én 14 órától megtartotta idei utolsó, IV. ülését a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. Az ülésen
megvitatásra került a testület hároméves és 2013.
évi munkaprogramja.
Nézzük,

Dózsa-Farkas András-díj 2012
A

Magyar

Képzőművészek

és

Iparművészek

mi

történt

a

Tanács

két

nagy

programjának életében

Szövetségében működő Formatervezők Társasága
által 1987-ben alapított Dózsa-Farkas András-díjat
december

10-én,

a

Moholy-Nagy

Művészeti

Egyetemen adta át az alapító szervezet. A hét jelölt
közül Professzor Emeritus Ernyey Gyula részesült e
rangos kitüntetésben. Gratulálunk az elismeréshez!

Magyar Formatervezési Díj pályázat
A Magyar Formatervezési Díj pályázat erre az évre
végleg lezárult. A kiemelkedő alkotásokat bemutató
kiállítás

december

2-án,

közel

4200

fős

látogatószámmal bezárult.
Irodánk dolgozik a jövő évi pályázat közzétételén,

Magyar Ergonómiai Társaság pályázata

várjuk a szakmai szervezetek személyi javaslatait a

A Magyar Ergonómiai Társaság tavasszal pályázatot

bírálóbizottság felállításához.

hirdetett „E2O – Ergonómiai tervpályázat – 2012”
címmel.

A

pályázat

értékelése

lezárult,

az

Moholy-Nagy

László

Formatervezési

ünnepélyes díjátadóra december 13-án került sor

Ösztöndíjpályázat

Sopronban. A szakmai zsűri a Magyar Ergonómiai

A 2011-ben a halasztás jogával élő Moholy-Nagy

Társaság pályázatán Bendig Judit (NymE, FMK,

ösztöndíjasoknak

Sopron)

december 13-áig kell beadniuk, majd január 17-én

„Leaflifter-lombseprű”

pályamunkáját jutalmazta első díjjal.
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Design Management Díj

Design Management Europe

Az ünnepélyes díjátadóval a Design Management

November 15-én, a portugáliai Paradesben adták át

Díj idei felhívása szintén lezárult. A díj alapításának

a Design Management Europe díjakat. A háromtagú

ötödik évfordulójára készülve Irodánk a 2013. évi

zsűri a meghirdetett öt kategóriában választotta ki a

felhívás előkészítésén dolgozik.

díjazottakat, valamint a további elismerésre érdemes
szervezeteket. A nagyvállalatok kategóriájában a

Nemzetközi kitekintő

német Beiersdorf cég nyerte el a legjobb európai

Icsid

designszemléletű

2013 IDA Kongresszus,

középvállalkozások

2013 Icsid Közgyűlés, Isztambul

Leborgne, míg a kisvállalkozások közül az ausztriai

A

Nemzetközi

(International
intézményei,

Design
Design

az

ICSID

Szövetség,
Alliance)
(Ipari

vállalat

kategóriában

címet.
a

A

francia

IDA

Tyromotion került ki győztesen. Díjat kapott a

melynek

holland GMG mikrovállalkozás, valamint nonprofit,

az

–

vezetésű

Formatervezési

közszektor

kategóriában

Társaságok Nemzetközi Szövetsége), az Icograda

Design

Silesia

és

(Grafikai Társaságok Nemzetközi Szövetsége) és az

közlekedési vállalat is.

az

megosztva
észt

Tallinn

a

lengyel

Transport

IFI (Belsőépítészek Nemzetközi Szövetsége) –
2013. november 15–17. között tartja kongresszusát
Isztambulban.

A

konferencia

címe

a

”Design

Dialects”, utalva a találkozó témájára és céljára:
ösztönözni a minél szélesebb párbeszédet a designalapú együttműködésekről és azok értékéről. A
”2013 IDA Congress Istanbul” Tajpej után második
alkalommal teremt lehetőséget a nemzetközi design, grafikai és belsőépítészi szervezetek együttes

A szervezetek által beküldött pályázati poszterek a

tanácskozására. A kongresszuson kiemelt témaként

díjpályázat honlapján megtekinthetők.

november 15-én az oktatás kérdése szerepel majd,

www.designmanagementeurope.com

melyre

január

7-ig

várják

az

egyetemek

jelentkezését, hogy előadás keretében osszák meg
gondolataikat, tapasztalataikat, tanácsaikat.
A kongresszust követően, november 18-án és 19-én
tartja immár huszonnyolcadik közgyűlését az Icsid.
További információ:
www.idacongress.com/2013istanbul
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A legeredményesebb, 2007 után alapított innovatív

Figyelmükbe ajánljuk

mikro- vagy kisvállalkozás a Magyar Innovációs
AJÁNDÉK TERMINÁL

Szövetség Innovációs Különdíját nyeri el. A díjak

A Design Terminál december 8–23. között rendezi

2013 márciusában, ünnepélyes keretek között, a

meg

Parlamentben kerülnek átadásra.

karácsonyi

designkiállítását,

vásárát

és

aukcióját, melyen csaknem száz fiatal magyar

Beadási határidő: 2013. február 6., 12 óra

tervező munkáit mutatja be. A Terminál ebben az

További információ: www.innovacio.hu

időszakban az

1920-as évek

nagyáruházainak

hangulatát idézi fel; a földszinten a legjobb magyar
tervezők

munkáit

láthatjuk,

az

emelet

pedig

REuse & REdesign plus pályázat

különlegesen kialakított, elegáns divatüzletté alakul,

A ”REuse & REdesign plus – Professzionalizálás,

ahol hazai divattervezők ruhái és kiegészítői kapnak

képzés és termékinnováció az újrahasznosítás és a

helyet.

re-design

Nyitva tartás: december 8-23. között.

határon átnyúló együttműködési program nyilvános

A jótékonysági Design Aukció időpontja: 2012.

ötletpályázatot hirdetett meg használt anyagokból

december 12. 19 óra.

készített termékek tervezésére.

Helyszín: 1054, Erzsébet tér 13.

A pályázaton négy kategóriában lehet nevezni:

területén”

című,

az

osztrák-magyar

-

mobilitás és nyilvános terek

-

háztartás és lakás

Magyar Innovációs Nagydíj pályázat

-

kiegészítők és ajándéktárgyak

A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar

-

ékszer és divat

Innovációs

Magyar

Az ünnepélyes díjátadóra 2013 nyarán kerül sor,

Innovációs Nagydíj Pályázatot. A pályázaton azok a

amelyet a sikeresen szereplő pályaművek bécsi és

Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehetnek

soproni kiállítása követ. A 4.000 EUR pénzösszegű

részt, amelyek a 2012. évben kiemelkedő műszaki,

nyeremény a négy kategória díjazottjai között kerül

technológiai, gazdasági innovációs teljesítménnyel

majd elosztásra.

jelentős üzleti hasznot értek el.

Jelentkezési határidő: 2013. január 31-éig

Az

év

Alapítvány

legjelentősebb

meghirdette

innovációját

a

elismerő

Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs
teljesítményeket

további

hat

kategóriában

A részvétel ingyenes.
További információ: www.redesignplus.eu

is

díjazzák: Ipari-, Agrár-, Környezetvédelmi-, valamint
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díjai.
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POSTERHEROES pályázat
Az

olasz

”Plug”

egyesület

immár

harmadik

Irodánk

ezúton

is

békés,

boldog

karácsonyi

alkalommal hirdeti meg a POSTERHEROES című

ünnepeket és eredményekben gazdag, sikeres új

pályázatát, melynek mostani témája a „Smart City”,

esztendőt kíván.

vagyis

a

városok

fenntarthatósága, mobilitása,

egészségügye és társasági élete.
A pályázatra 2013. február 18-ig várják a poszter
terveket. A pályázatra való jelentkezés ingyenes,
egyéni és csoportos indulás is elfogadott.
További
honlapon,

információ

a

valamint

www.plugcreativity.org
érdeklődni

lehet

a

staff@plugcreativity.org e-mail címen.

Egy pillanatnyi igazság megszépítheti,
és meg is fogja szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi béke megmentheti,
és meg is fogja menteni a világot.
Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé
teheti, és tökéletessé is fogja tenni a

Mi tartogat a közeljövő?
Irodánk jelenleg az év végi zárással kapcsolatos

világot.

kötelezettségeit látja el. Megkezdtük a Magyar
Formatervezési

Tanács

éves

Sri Chinmoy

jelentésének

szerkesztését és a beszámolók elkészítését.
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