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népszerűsítésére,
körében.

Tavaszi díjeső
A sokunk által várva várt tavasz ezúttal
nemcsak szép feladatokat, hanem igazi
díjesőt is hozott nekünk.
Örömmel adjuk hírül, és őszinte elismeréssel ezúton
is gratulálunk dr. Antalovits Miklós tanácstagunk
Jedlik Ányos-díjához, Takács János tanácstagunk
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjéhez,
csakúgy, mint Medgyes Évának, a Design Terminál
Kht. designmenedzserének, a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjéhez.

Mi történt velünk?

A legutóbbi híradásunk óta számos
rendezvényen vettünk részt, ezekről adunk
rövid tudósítást.
Kilencedik alkalommal, március 2. és 5. között került
megrendezésre a Lakástrend és Design 2006
kiállítás a Műcsarnokban. Európa bútorkultúráját
megjelenítő kiállításon a bútor-, textil-, csempe- és
szaniterújdonságok mellett több szakmai program is
várta az érdeklődőket.
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potenciális

célközönségünk

Március 9-én csütörtökön 15 órától tartotta Várhelyi
Judit irodavezető asszony előadását a Magyar
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Védjegy-,
Versenyjog
és
Formatervezési
Szakosztály
rendezvényén, „A formatervezés, mint az innováció
arca. A Magyar Formatervezési Tanács feladata”
címmel az S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi
Irodák tanácstermében (1061 Budapest, Andrássy út
113.) A közel egyórás előadásra, a nagy havazás
ellenére sokan voltak kíváncsiak.
Várhelyi Judit irodavezető asszony vezetőségi
tagként március 17. és 28. között Dubaiban volt az
Icsid (Ipari Formatervezési Társaságok Nemzetközi
Szövetsége) második ülésén. Kérem, pillantsunk be
együtt a vezetőségi munkájába:
Az Icsid (International Council of Societies of
Industrial Design) Dubaiban tartotta idei első
vezetőségi ülését. A program március 17-én
kezdődött, amikor Dubai város polgármestere látta
vendégül a vezetőséget, és bemutatta a várost. Az
ülés egész időtartama alatt a város vendégszeretetét
élveztük.
Néhány további téma a napirendről:

Irodánk a Magyar Szabadalmi Hivatal standján
teljesített
információs
szolgáltatást,
melynek
köszönhetően nagyon sok tervezőművésszel tudtuk
kapcsolatainkat ápolni, tovább mélyíteni.

Arculat: mind az Icsid logó, mind a honlap változik,
valamint a szervezet egyik fontos projektjének, a
„World Design Capital” projektnek is meg kell
teremteni az arculatát. Fontos változás, hogy az IDA
partnereinek a nevét ezentúl nem csupa nagybetűvel
írjuk. Az új írásmód: Icsid és Icograda.

Az immár hagyományos „madeinhungary” tárlat és
az „Előttem a jövő”, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem (korábban Magyar Iparművészeti Egyetem)
hallgatóinak kiállítása egyaránt jó teret adtak a
Magyar
Formatervezési
Díj
pályázatunk

Vezetőségi ülések: a következő ülés Taipeiben lesz,
májusban. Vendéglátónk a Taiwan Design Center. A
központ vezetője, Tony Chang, egyben az Icsid
vezetőségi tagja is.
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Az ülés ideje több helyi rendezvénnyel egybeesik,
ahol a házigazda számít a vezetőség jelenlétére és
közreműködésére.
Délután beszámolók hangzottak el az Icsid
projektekről, és az IDA (Icsid és Icograda
szövetsége) munkájáról.
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A BEDA projektek rövid áttekintése után került sor a
választásokra. A BEDA elnöke változatlanul
Massimo Pitis, olasz grafikus tervező. Az alelnök
Michael Thompson, brit designmenedzser. Az elnök
mandátuma két évre szól, 2007-ben automatikusan
a jelenlegi alelnök lép a helyére.

Kiemelt projektek:

Az új vezetőség tagjait kétéves időtartamú
mandátummal megválasztottuk. Egy különbséggel a
vezetőség tagsága változatlan maradt.

World Design Report: adatbázis és kiadvány, ami a
világ
különböző
országaiban
és
régióiban
összegyűjti a designra vonatkozó ismereteket.

A kilenctagú vezetőség tagjai:

World Design Capital: pályázat a cím elnyerésére.
A nevezési díjból és a licencdíjból bevételhez juthat
az IDA. Az első designfőváros Torinó lesz, 2008ban. A pályázatot a 2010-es évre még az idén ki kell
írni, hogy a 2007-es taggyűlésen ki lehessen hirdetni
a győztest.
Educational Network: az oktatási intézményeket
kiszolgáló hálózat a világhálón.
Március 24-25-én került sor a BEDA (Európai Design
Szövetségek Irodája) éves taggyűlésre Bécsben,
melyen Várhelyi Judit irodavezető asszony
képviselte a Magyar Formatervezési Tanácsot.
Kérem, olvassák el beszámolóját:
A program március 24-én este, egy kerekasztalbeszélgetéssel, majd közös vacsorával kezdődött,
szombaton a taggyűléssel folytatódott, majd
vasárnap a BEDA és a keleti régió képviselőinek
megbeszélésével zárult.
A BEDA közreműködik néhány EU projektben is:
DEEDS (a fenntartható fejlődés témakörének
integrálása a designoktatás rendszerébe), ADMIRE
(európai
designmenedzsment
díj),
Leonardo
(szakmai kvalifikációs rendszer).
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Bo Englund – svájci designerek szövetsége, Severin
Filek – Design Austria, Tom Gloesener – Design
Luxemburg, Dag Holmgren – svéd iparszövetség,
Peter Kersten – holland designerek szövetsége,
Isabel Roig – Barcelona design center, Jan R. Stavik
– norvég formatervezési tanács, Ilona Törmikoski,
Ornamo, Johan Valcke – flamand designcenter.
A vasárnapi program az „Open Boundaries / BEDA
meets East” címet viselte. A régiónkból eddig 4, az
újonnan csatlakozott szervezetekkel együtt 7
szervezet tagja a BEDA-nak.
A vezetőség felajánlotta, hogy a BEDA hírlevelet
használhatjuk mintegy szócsőként, illetve szívesen
közlik a regionális rendezvények időpontját is.
Ewa Gołębiowska, a „Silesian Castle of Art and
Enterprise” vezetője, bemutatta a tavaly januárban
megnyílt intézményt, és felajánlotta, hogy júniusban
regionális találkozót rendeznek. A helyszín Cieszyn,
Lengyelország. 2004-ben, a Design Hét alatt,
Budapesten rendeztünk regionális találkozót. Ennek
az emblémáját átadtam, hogy ezzel is jelezzük a
találkozók folytonosságát.
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Március 30-án immár a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetemre voltunk hivatalosak, ahol az egyetem a
névfelvételt egy szép ünnepséggel tisztelte meg.
Április
4-én
kedden
rendezték
meg
a
II. Textilművészeti Triennálé zsűrizését, melybe
Várhelyi Judit irodavezető asszonyt is felkérték,
Doromby Mária, Abaházi Katalin, Lovas Ilona és
Halasi Mária Rita mellett.
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
március 28-án és április 11-én tartotta a
Szakmaspecifikus marketing előadássorozatát a
textil- és ruhaipari KKV-k számára. Irodánk a Textilés divatpiac az EU-ban, a Szerkezetváltás marketing
feladatai a textil- és ruhaiparban, valamint a
Márkaépítés – kollekciózás előadásokon vett részt.
Néhány gondolatra leszűkítve az elhangzottakat,
megtudhattuk, hogy a kínai import jelentősen nőtt,
különösen a nem védett zokni, harisnya ágazatban
(ötszörös a növekedés) ami az Eurotexet, (Brüsszeli
textilbizottság) a korlátozás újragondolására kell,
hogy késztesse.
Mi lehet a védekezés stratégiája?
A termékszerkezet megújítása ad esélyt a globalizált
versenyben, el kell hagyni a tömegtermékek piacát
(nem tudunk az árral versenyezni), a hozzáadott
értéket kell növelni, a textil- és ruhaipar az innováció
forrása kell, hogy legyen, az innováció területei:
funkcionális textil (intelligens textíliák), műszaki textil
(új alkalmazások) és a vevőigény szerinti
ruhagyártás.
Az elhangzottak alapján megállapíthattuk, hogy e
szakterület sincsen könnyű helyzetben, a közösségi
piac új kihívások elé állítja.
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Az elmúlt hónapokban dr. Tószegi Zsuzsanna,
vezető elnöki tanácsadó asszony, Várhelyi Judit
irodavezető
asszony
és
Pohárnok
Mihály
tanácstagunk jelentős lépéseket tettek az éves
munkatervben szereplő tananyagfejlesztés és
kísérleti kurzus indításában.
A Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média
Intézete elkészítette a „A design vállalati irányítási
kérdései” tantárgyprogramot, ami a májusi
tanácsülésünkön, az egyetem képviselőivel közösen
kerül megvitatásra.

Nézzük, mi történt a
programjának életében

Tanács

két

nagy

Magyar Formatervezési Díj 2006. évi pályázati
felhívására folyamatosan érkeznek a pályázatok. A
jelentkezési határidőt diákmunka kategóriában az
oktatók kérésére meghosszabbítottuk május 8-ig, így
reméljük, az idén több diplomamunkát értékelhet a
bírálóbizottság.

A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
bizottsága március 8-án tartott konzultációt az
ösztöndíjasoknak, akik így megkezdhették éves
munkájukat.
Április 26-án ünnepeltük a szellemi tulajdon
világnapját. A Magyar Szabadalmi Hivatal az idei
esztendő témájául a designt, és – halálának 60 éves
évfordulójára emlékezve – Moholy-Nagy Lászlót
választotta. Ennek alkalmából a Hivatal Promóciós
Osztályával karöltve rendeztünk egy kiállítást a
Moholy-Nagy
László
Ösztöndíj
részeseinek
munkáiból.
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Mit hoznak nekünk az előttünk álló hónapok?
Az Európai Bizottság „Kutatás, technológiai
fejlesztés és demonstráció” programjában a
„Tudomány és Társadalom” alprogram keretén belül
rendezvénysorozatot indított a kompozit anyagokról.
Ebben a flamand irányítású, Composites–on–Tour 2
(CoT2) nyertes pályázaton a Magyar Formatervezési
Tanács partnerként vesz részt.
A pályázatot a Budapesti Műszaki és Gazdasági
Egyetemmel közösen meghirdettük, melynek
keretein
belül
a
Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) és a Magyar
Formatervezési Tanács műhelymunkát szervez
neves szakemberek közreműködésével. Célunk,
hogy valós példákon, az előadók személyes
tapasztalatain keresztül mutassuk be a szálerősítésű
kompozit anyagok használatát a termék- és
formatervezésben.
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A tavalyi sikereken felbuzdulva, a Magyar
Formatervezési Tanács és a Magyar Bútor- és
Faipari Szövetség idén is konferenciát szervez.
A rendezvénynek a Magyar Szabadalmi Hivatal
konferenciaterme adott otthont, 2006. május 11-én
csütörtökön, a részletes programról a későbbiekben
tájékoztatjuk Önöket.

Következő hírlevelünket júniusban olvashatják.
Kérem, éljenek az információáramlás eme
eszközével, osszák meg velünk észrevételeiket,
javaslataikat, híreiket.

A műhelymunka a BMGE konferenciaterme
(A épület) ad otthont 2006. június 1-jén, 13 órakor.
A tervezett program:
dr. Kollár László akadémikus, a Budapesti Műszaki
Egyetem
Szilárdságtani
és
Tartószerkezeti
Tanszékének
professzorának,
előadása
a
kompozitok anyagairól és technológiáiról
Voloscsuk
András,
a
2005-ben
Magyar
Formatervezési
Díjat
nyert,
ultrakönnyű
sportrepülőgépet gyártó Corvus Aircraft Kft.
ügyvezetője a formai kialakítás és technológia
összefüggését mutatja be.
Az előadásokat Zalavári József „A forma
anyagszerűsége. A kompozit anyagok formavilága a
designban” című előadása zárja.
Ezt
követően,
a
Polimertechnika
Tanszék
műhelyében, közelebbről is meg lehet ismerkedni az
alapanyaggal.
Reméljük, sokan profitálhatnak az elhangzottakból.
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