
A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója MFTI / 2022. V. szám 
 

 
Magyar Formatervezési Tanács Irodája 
1054 Budapest, Akadémia u. 21. . 
 

 

 

Majcher Barbara irodavezetô 
tel: 474-55-87 
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu 

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser 
Tel: 474-58-59 
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu 

 
 

DESINGOLTALOM 

HATÉKONYAN 
 

Testületi munka 

A Magyar Formatervezési Tanács testületi 

megújítása zajlik, új, hetedik ciklusára vonatkozó 

előterjesztését a testület elnöke hamarosan benyújtja 

Varga Judit igazságügyi miniszternek.  

 

Az MFT magyar-angol nyelvű éves jelentése 

letölthető a tanács weboldaláról. 

 

 

Nemzeti díjak, ösztöndíjak 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 

 
 

A fiatal tehetségek alkotói munkáját és szakmai 

fejlődését segítő ösztöndíjpályázat idei programja 

lezárult.  

 

Az ösztöndíjasok szöveges beszámolójuk október 

10-i benyújtása után november 15-én prezentálták 

féléves projekteredményeiket, és bemutatták az 

elkészült prototípusokat. Az ösztöndíjbizottság két 

programot pótbeszámoló keretében értékelt, melyre 

december 6-án került sor.  

 

 
 

 

https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/rolunk/eves-jelentes
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Az ösztöndíjasok szakmai munkáját a tervek szerint 

koratavasszal beszámolókiállítás és magyar-angol 

nyelvű beszámolókatalógus keretében ismerheti meg 

a nagyközönség. 

 

 
 

 
 

 
Fotók: Mohai Balázs 

 

A jövő évi ösztöndíjfelhívás várhatóan 2023. 

februárjában kerül meghirdetésre. 

További információk a Moholy-Nagy László 

Formatervezési Ösztöndíj Facebook-oldalán: 

facebook.com/moholyosztondij 

 

Magyar Formatervezési Díj 

 

A Magyar Formatervezési Díj pályázati program is 

lezárult. A Magyar Formatervezési Tanács 

megkezdte a jövő év előkészületeit, a szakmai 

szervezetektől várjuk a szakértő bizottság 

összeállításához a személyi javalatokat.  

 

A 2023-as pályázati felhívás várhatóan 2023. 

márciusában kerül kihirdetésre.  

 

https://www.facebook.com/moholyosztondij/
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A Magyar Formatervezési Díj 2022 elismertjei 

megtekinthetőek az mft.org.hu oldalon, ahogyan a 

kétnyelvű katalógus is elérhető, illetve letölthető. 

 

Friss információk és érdekességek: 

facebook.com/magyarformatervezesidij 

instagram.com/magyarformatervezesidij 

 

Design Management Díj 

A designmenedzsment szemléletet kiválóan 

alkalmazó szervezeteket elismerő Design 

Management Díj programja is lezárult.  A 2022. évben 

díjazott és elismerő oklevélben részesült 

vállalkozásokat bemutató katalógus ingyenesen 

elérhető az MFT weboldalán.  

 

A nevezéseket és jelöléseket jövőre is várja a Magyar 

Formatervezési Tanács, a pályázat kiírása 2023 

tavaszán várható.  

 

Budapest Design Week 2022 

Izgalmas programokkal várta az érdeklődőket az idei 

Budapest Design Week  

 

2022-ben 19. alkalommal, október 7. és 16. között 

rendezte meg a Budapest Design Weeket (BDW) a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar 

Formatervezési Tanács, melynek központi helyszíne 

idén a Néprajzi Múzeum új épülete volt.  

 

A  Budapest Design Week 2022 véget ért, de számos 

programeleme és saját fejlesztésű tartalma továbbra 

is elérhető a rendezvénysorozat megújult honlapján, 

ahol folyamatosan frissül a „Kedvenc tárgyam” rovat, 

emellett hazai és nemzetközi design- és kreatívipari 

hírek várják az érdeklődőket. 

 

Budapest Design Map 

Nyomtatott és online változatban is elérhető a 

Budapest Design Map. A 2013 óta évről évre frissülő 

útmutató segítségével a főváros design 

szempontjából legkiemelkedőbb helyszínei közül 

válogathatnak az érdeklődők az adventi időszakban. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megbízásából, 

a Magyar Formatervezési Tanács gondozásában 

készült Budapest Design Map célja, hogy felhívja a 

figyelmet a hazai design sokszínűségére, valamint 

növelje a kreatívipari kis- és középvállalkozások 

népszerűségét.  

 

Idén már közel kétszáz, a design iránt érdeklődők 

számára izgalmas célpont került fel a térképre, amely 

a kijelölt helyek mellett az online térben is elérhető a 

fesztivál honlapján, ahol az interaktív térkép mellett 

cikksorozat formájában számos üzlet részletesen 

bemutatkozik. 

 

A kiadvány főként design- és bútorboltokat, valamint 

a design szempontjából releváns üzleteket tüntet fel, 

azonban számos olyan egyéb helyszín is 

megtalálható a térképen, amely szorosan 

kapcsolódik a hazai kreatíviparhoz. A Budapest 

Design Mapen sokszínű kínálattal találkozhatunk: a 

luxustermékeket kínáló hazai vállalkozások, vintage 

butikok, kézműves műhelyek, multibrand üzletek, 

upcycling és fenntarthatóság iránt elkötelezett 

designstúdiók, bútorboltok és divatszalonok egyaránt 

helyet kaptak rajta. 

 

Kövesse Ön is a Budapest Design Week híreit a 
fesztivál kommunikációs felületein: 
https://budapestdesignweek.hu/ 
facebook.com/budapestdesignweek 
instagram.com/budapestdesignweek 
twitter.com/BudDesignWeek 
 
Figyelmükbe ajánljuk 

Az uniós formatervezésiminta-oltalomra (design) 

vonatkozó szabályok modernizációja: gyorsabb, 

kiszámíthatóbb és olcsóbb oltalomszerzés az 

Európai Unióban 

 
Az Európai Unió Bizottsága két javaslatból álló 

csomagot fogadott el a formatervezési minták 

(design) oltalmára vonatkozó uniós jogszabályok 

korszerűsítésére. 

https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/magyar-formatervezesi-dij/mft-dij/2021
https://www.hipo.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/magyar-formatervezesi-dij
https://www.facebook.com/magyarformatervezesidij
https://www.instagram.com/magyarformatervezesidij/
https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/design-management-dij
https://designhet.hu/2020/
https://designhet.hu/2020/kiemelt-tema/kedvenctargyam
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A javaslatok a Bizottság 2020. novemberében 

elfogadott szellemi tulajdoni Cselekvési Tervében 

foglalt célkitűzésre épülnek és Unió-szerte olcsóbbá, 

gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszik a designokra 

vonatkozó oltalomszerzést. Az uniós 

formatervezésiminta-oltalomra vonatkozó rendelet és 

irányelv korszerűsítésére irányuló javaslatok 

modernizálják az oltalomra vonatkozó meglévő 

szabályozási keretet és a felülvizsgált szabályok 

hozzá fognak járulni a vállalkozások innovációs 

feltételeinek további javításához.  

A két javaslat törekszik a formatervezési minták uniós 

szintű lajstromozására vonatkozó eljárás 

egyszerűsítésére és észszerűsítésére.  

Ennek megfelelően 

• az új szabályok egyszerűbbé teszik a 

formatervezési minták bemutatását a 

bejelentésben (például lehetővé teszik 

videofájlok benyújtását), 

• lehetőség nyílik egyazon bejelentésben 

egynél több formatervezési minta 

benyújtására, valamint csökkennek az 

oltalom első tíz évére fizetendő díjak, 

hozzáférhetőbbé, hatékonyabbá és 

megfizethetőbbé válik a lajstromozott 

formatervezésiminta-oltalom, különösen az 

egyéni tervezők és a kkv-k számára.  

•  

Az új szabályozási keret biztosítja az uniós szintű és 

a nemzeti formatervezésiminta-oltalmi szabályok 

egymást kiegészítő jellegét, például a formatervezési 

minták lajstromozására vonatkozó követelmények 

vagy a lajstromozott formatervezési minták 

megsemmisítésére vonatkozó szabályok 

egyszerűsítése tekintetében. Ez hozzá fog járulni 

ahhoz, hogy a vállalkozások Európa-szerte egyenlő 

versenyfeltételek mellett működhessenek. 

 
Fontos változás még, hogy a formatervezési 

mintákról szóló irányelvbe uniós szintű „javítási 

záradék” kerül, amely hozzájárul a verseny 

megnyitásához és fokozásához a pótalkatrészek 

piacán.  

Ez különösen fontos a gépjármű-javítási ágazatban, 

amelynek esetében valamennyi uniós országban 

jogilag lehetővé kell tenni, hogy egy adott gépjármű 

eredeti megjelenésének helyreállítása érdekében 

javítás céljából reprodukálni lehessen azokat a 

karosszériaelemeket, amelyeknek az eredetivel 

„kötelezően azonosnak” kell lenniük. A javasolt 

„javítási záradéknak” csak a jövőbeli formatervezési 

mintákra kellene azonnali joghatással rendelkeznie, 

míg a már oltalomban részesített formatervezési 

minták egy tízéves átmeneti időszak alatt továbbra is 

élveznék az oltalmat.  

A két javaslat rendes jogalkotási eljárás keretében 

történő elfogadás céljából most az Európai Unió 

Tanácsa és az Európai Parlament elé kerül. A 

javaslatok elfogadását követően az uniós 

tagállamoknak két éven belül át kell ültetniük nemzeti 

jogukba az irányelvben foglalt új szabályokat. A 

rendelet módosításainak többsége röviddel (3 

hónappal) a hatálybalépését követően válik 

alkalmazandóvá, míg a többi csak a szükséges 

felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok 

elfogadása után (18 hónappal a hatálybalépést 

követően).  

 

Nemzetközi kitekintő 

A BEDA aktuális hírei  

 

Új Európai Bauhaus: pályázhatnak a 2023-as 

díjakra 

 

2022. december 6-tól az Európai Bizottság megnyitja 

a jelentkezéseket a 2023-as Új Európai Bauhaus-

díjra. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_2187
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposal-regulation-community-designs_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/proposal-directive-legal-protection-designs-recast_en
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A díj sikeres első két évét követően, melyek 

keretében több mint 3000 pályamű érkezett az 

összes EU-tagállamból, a 2023-as verseny 15 

példaértékű kezdeményezést díjaz, amelyek 

összekapcsolják a fenntarthatóságot, az esztétikát és 

a befogadást – az Új Európai Bauhaus három 

alapértékét. A 15 nyertes mindegyike legfeljebb 30 

000 €-t és egy kommunikációs csomagot kap. 

A készségek európai évével összefüggésben az idei 

kiadás az oktatásra és a tanulásra összpontosít. 

Első alkalommal várjuk a nyugat-balkáni projektekre 

és koncepciókra irányuló jelentkezéseket is. 

A tavalyi évhez hasonlóan a 30 év alattiak számára 

külön díjak kerültek meghirdetésre. 

 

A felhívásra 2023. január 31-én 19:00 óráig várják a 

nevezéseket. 

 

További információk: New European Bauhaus: 

applications open for the 2023 Prizes (europa.eu) 

Közvetlen link a díjhoz: prizes.new-european-

bauhaus.eu és a New European Bauhaus 

kezdeményezés honlapja. 
 

 

Design For Planet fesztivál 

A Design Council szervezésében online rendezett 

fesztivál november 8-9-én számos inspiráló előadás 

és beszélgetés keretében járta körül a 

fenntarthatóság témakörét, fókuszában az aktív 

cselekvő fellépés állt az éghajlatváltozás 

megfékezésére, berögzült szokásaink 

megváltoztatását célozva. A fesztivál előadásai 

keddenként ebédidőben egyenként publikálásra 

kerülnek, online visszanézhetővé válnak. 

 

A fesztivál online házigazdája, Priya Pakash öt 

legfontosabb tanulsága: 

1. HOGYAN MÉRHETŐ A SZÉN-KIBOCSÁTÁST 

VÁLLALKOZÁSÁBAN 

Bengt Cousins-Jenvey (Xtonnes) 

„Több benchmark típusú mérőszámokra van 

szükségünk a kibocsátások és a különböző 

tevékenységek tekintetében. Adatok gyűjtése volna 

indokolt a vállalkozások számára, erősítve az 

összehasonlíthatóságot.” 

 

2. HOGYAN KÉSZÍTSÜK ZÖLD WEBOLDALT 

Sandra Pallier (Microsoft) 

"Gondolj nagyobbat, mielőtt belekezdesz" 

 

3. HOGYAN TERVEZZÜNK A TERMÉSZETTEL 

Ehab Sayed (Biohm) 

„A biomimetikai perspektíva remélhetőleg átrendezi 

természeti és kulturális rendszereinket, hogy 

továbbra is együtt élhessünk ezen a gyönyörű 

bolygón.” 

 

4. HOGYAN KELL MINDENKI SZÁMÁRA, 

BEFOGADÓAN TERVEZNI (DESIGN FOR ALL) 

Marc Powell (RNIB) 

„A lehető legtöbb embert vond be a tervezésbe 

(univerzális design). Gondolj az akadálymentesítésre 

állandó szükségletként.” 

 

5. William McDonough 

(McDonough innováció) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7414
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/
https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/2023-prizes_en
https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/2023-prizes_en
https://www.designcouncil.org.uk/our-mission/design-for-planet-1/look-back-at-design-for-planet-festival-2022/#msdynttrid=W_DmhWbe4iftoxiCdE64z91Jq0i0iNiFOLYQshAKbbY
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"Mindannyian kövessük a természet törvényeit, és 

térjünk vissza a munkához. A természetnek nincs 

tervezési problémája, csak az embereknek." 

 

December 16-áig még él az SME Fund pályázati 

lehetőség 

 

 

Az Európai Bizottság és az Európai Unió Szellemi 

Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által támogatott Ideas 

Powered for Business Kkv-alap olyan, unió területén 

működő kis- és középvállalkozásoknak (kkv) szól, 

amelyek szellemitulajdon-jogi stratégiájukat kívánják 

fejleszteni, és szeretnék megvédeni szellemitulajdon-

jogaikat nemzeti, regionális vagy EU-szinten. Az akár 

2250 eurónyi támogatás 2022-ben is elérhető és 

azoknak a kkv-knak segít, amelyek a 

szellemitulajdon-jogaikat szeretnék érvényesíteni. 

Szellemi tulajdonának védelme a digitális korban 

elengedhetetlen. Ez az egyetlen jogszerű módja 

annak, hogy megakadályozható legyen az egyedi 

ötletek, termékek vagy szolgáltatások engedély 

nélküli másolása vagy felhasználása. A szellemi 

tulajdon védelme számos különböző vagyontárgyra 

terjedhet ki, beleértve a védjegyeket, a 

formatervezési mintákat, a szabadalmakat, a vállalati 

arculatot, a termékeket, a szolgáltatásokat és a 

folyamatokat. 

A 2022. január 10-én nyíló pályázat során egy-egy 

vállalkozás legfeljebb 2250 eurónyi visszatérítést 

nyerhet el – ez a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

tevékenység típusától (pl. védjegyoltalom, 

formatervezési-mintaoltalom, szabadalom) függően 

50-90 százalékos visszatérítést is jelenthet. 

A Kkv-alap pályázattal kapcsolatban további 

információk az alábbi oldalon érhetők el: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/online-

services/sme-fund 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/online-services/sme-fund

