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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 10 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok mindenkinek! Köszöntöm a bizottság tagjait és a meghívott vendégeket, illetve 
helyesebb, ha úgy fogalmazok, hogy a bizottság nevében szeretném megköszönni a 
vendéglátóknak, hogy itt lehetünk, és egy olyan témával ismerkedhetünk meg, amely, valljuk 
be őszintén, nem annyira közismert a legtöbb ember számára, magamat is hozzájuk sorolom 
természetesen. A mai ülésünkre azzal a javaslattal jöttünk, hogy „Az innováció arca - a 
kreatív formakultúra Magyarországon” címmel hallgassunk meg egy beszámolót, tájékoztatót 
Bendzsel Miklóstól, aki amúgy a bizottságunk tagja. Még egyszer köszönöm szépen a 
meghívót, és egyúttal köszönöm szépen a javaslatot is, mert ez, azt hiszem, újszerű, kevésbé 
közismert, de a mai világban egyre fontosabb és hangsúlyosabb szerepet kap. Kérem, tartsa 
meg a tájékoztatót. 

 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): Köszönöm szépen. Köszönjük a kivételes lehetőséget a Magyar 
Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nevében, és tartozom meg 
egy köszönettel a bizottság fogadókészsége és kívánsága mellett Takács Imre főigazgató urat 
köszöntöm, az ő intézményében vagyunk. Nem tudom, hogy kívánsz-e két-három mondatot 
szólni házigazdaként, mert történelmileg megszentelt intézményben vagyunk.  

 
ELNÖK: Örömmel meghallgatjuk. 

Takács Imre köszöntője 

TAKÁCS IMRE (Iparművészeti Múzeum): Köszönöm szépen. Tényleg csak két-
három mondatot mondanék, elsősorban azt, kedves elnök urak, hölgyeim és uraim, hogy 
számunkra az öröm és a megtiszteltetés, hogy a parlament Innovációs és fejlesztési bizottsága 
itt tartja a mai ülését. Azt hiszem, hogy jó helyen vannak, nem tévesztették el a házszámot, 
ugyanis a magyar kulturális élet több olyan intézménnyel rendelkezik sajnos, amely 
alapvetően fejlesztésre szorul, az Iparművészeti Múzeum azonban ebben szeretne élenjárni - 
ezért gondoltam, hogy nem tévesztették el a házszámot. Biztosan tudják a sajtóból, vagy 
esetleg betévedtek néhányan pont azon a héten vagy azokban a hetekben ide a nyári 
hónapokban, és látták a mi rekonstrukciós és fejlesztési terveinket, a tervpályázat kiállítását. 
Ennél lényegesen többről van szó: az Iparművészeti Múzeum kicsiben leképezi az országot és 
az ország bajait. Rettenetesen - hogyan mondjam? - terhes örökséggel rendelkezünk, 
lepusztultság, anyagiak hiánya, rossz felszínek, azonban ezek a felszínek, ha egy kicsit 
megkaparjuk őket, akkor feltárulnak, és rögtön megmutatják azt, hogy a negatív jelenségek 
mögött ott van a fantasztikus tartalék, a fantasztikus erőforrás, olyan gyűjtemények vannak, és 
olyan épületünk van, amely nemzetközileg kiemelkedő jelentőségű - ez az ország 
szempontjából is fontos, nem csak a mi szempontunkból.  

A fejlesztés a mi esetünkben nemcsak az épület felújítását jelenti, hanem komplex 
intézményfejlesztést, átalakítást, innovációt jelent, divatos szóval azt mondhatnám, hogy egy 
brandképző folyamatnak a kezdetén vagyunk. Ilyenekre gondolok: az épület egy brandképző 
tényező, a világszínvonalú gyűjteményeink, világdobogós gyűjteményeink, a világ harmadik 
legnagyobb keletiszőnyeg-gyűjteménye nálunk van, és így tovább, Európa legnagyobb 
arisztokrata kincstára itt van alattunk raktárakban - nem maradhat tovább titokban a világ 
előtt, hogy az ország olyan kulturális potenciállal rendelkezik, amit néhány tucat ember tud 
jelenleg, még a honfitársak sem feltétlenül. Nem folytatom, mert a két mondaton túl vagyok.  
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Ezek azok a motívumok, ezek azok az indokok, amelyek miatt számomra rendkívüli 
öröm, hogy önök ma itt vannak, és szeretnék kívánni nagyon eredményes bizottsági munkát, 
értekezletet, hozzászólásokat, és át is adom a szót. Köszönöm. (Taps.)  

 
ELNÖK: Köszönjük.  

Az innováció arca – kreatív formakultúra Magyarországon 

Dr. Bendzsel Miklós tájékoztatója 

DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala): (Tájékoztatóját vetítéssel kíséri.) Amit a főigazgató úrtól hallottak, azt ma 
nemcsak a patinás épületeken, hanem a hagyományokra való hivatkozásban tőlem is igazolva 
fogják látni, hallani, tekintettel arra, hogy az elmúlt két évszázadban a magyar kézműipar és a 
magyar gyáripar döntően az Osztrák-Magyar Monarchia időszakában, az 1867-es 
konszolidációt követően minket a világ élvonalába repített, és lényegében a XX. századra 
fordulva az alkalmazott művészet, a kreatív iparok akkor és a magyar találékonyság úgy 
technológiában, mint kommunális rendszerekben és világpiaci rangú termékekben testet 
tudott ölteni. Nem véletlen, hogy amolyan mottóként vagy felhívott hivatkozásként olyan 
sokszor nyúlunk vissza ebbe a gazdasági aranykorba.  

Ellenben annak, hogy én azt kértem, hogy beszámolhassunk erről, hogy az innováció 
arca mi volna a ma kortárs globális tudásban, és hogy a kreatív formakultúra mit jelent, kettős 
oka van. Mint a bizottság tagjai jól tudják, folyik a nemzeti innovációs stratégia társadalmi 
egyeztetése, és ezzel párhuzamosan fontos dolog arra felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt 
12 évben úgy Magyarországon, mint Európában egy reorganizáció zajlik iparfejlesztésben, és 
ennek az első vetített képen látják egy Tony Blair nevéhez fűződő rövid definícióját: „A jó 
formatervezés több, mint esztétikus vagy könnyen használható termékek létrehozása, egyben 
az üzleti folyamat központi része is, mely új értékkel gazdagítja a termékeket és 
szolgáltatásokat, új piacokat teremt.”. Ez közhely, de hogyha hozzáteszem, hogy a 
millennium alkalmából az angol kormányzat egy olyan millenniumi díjat is létrehozott, 
amellyel körülbelül ezer, globálisan elismert brit terméket megkoszorúzott, és ebből az ezer 
termékből, képzeljék el, 800-nak a dizájn meghatározó értékteremtő tényezője volt, és 
kelendőségben ezen az ezertermékes mintán vizsgálva ennek a 800-nak a háromnegyede fele 
megtérülési időt produkált az átlagoshoz képest. Tehát ha valamikor 36 hónap egy 
megtérülési idő, akkor ezek a termékek 18 hónap alatt hozták a technologizálásuknak, illetve 
a gyártási kapacitásuk létesítésének a költségeit, és akkor már érthető, hogy egy 
reorganizációs kormányzat még a 2008-as krízis előtt is miért erre a szektorra fektetett 
komolyabb figyelmet. 

A következő képen azt látják, és a dossziéjukban egy magyar kivonatban is majd 
kézbe vehetik, hogy Tajani ipari biztos, a brüsszeli bizottság tagja létrehívott egy 15 fős 
panelt, amelyben az Audinak, a Philipsnek, az Electroluxnak többek között a vezető 
személyiségei kaptak helyett. Nekem volt szerencsém egy évig ennek a 15 fős panelnek az 
egyedüli középkelet-európai képviselőjeként dolgozni. Szeptemberben Helsinkiben mutattuk 
be a Dizájn a növekedés és a prosperitás szolgálatában nevű, három évre szóló ajánlást a 
brüsszeli bizottságnak, amely 21 akcióterületen azt mondja, hogy Európa vegye vissza a 
kreatíviparokban a kézműves alapoktól a gyáriparig azt a vezető szerepet, amelyet az 
angolszász, az amerikai, illetve az ázsiai szektorok átvettek ugyan, de nagyon sokszor 
hatékonysággal, olcsó munkaerővel, tömegtermeléssel tudnak a magukénak, de kulturálisan 
az Európából elszármazott dizájnerek erőfeszítésén nyugszik mindezt. Az Európai Unióban 
410 ezer képzett tervező munkája 36 milliárd euró forgalmat generált 2010-ben. Hogy ezt 
lebontsuk: a 16 milliós Hollandiában 40 ezer dizájner dolgozik, nálunk szakképzetten 4 ezret 
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regisztrálunk, de pályaelhagyási okokból kevesebb, mint a fele aktív, és él meg ebből a 
foglalatosságból. Ugyanakkor Magyarország kreatíviparának a mérésére hivatalom 2002-től 
folyamatosan reportot készít a KSH-val kart karba öltve, és egy Európában viszonylag ritkán 
alkalmazott nemzetgazdasági, ökonometriai elemzéssel - ez a zöld kötet tartalmazza mindezt - 
arra teszünk kísérletet, hogy az úgynevezett szerzői jogú vonzatú kreatív ágazatok GDP-hez 
való hozzájárulása és foglalkoztatása vajon milyen erejű. Nos, meg kell állapítani, hogy a 
2009-es, a legutolsó részletes adatok bázisán a GDP 7,85 százaléka kreatíviparból - építészet, 
alkalmazott művészetek, film, video, zene, színház, szoftveripar, dizájn - adódik, és a 
foglalkoztatásban is közel 8 százalékos a súlya. És itt rátérünk a következő képre, keressék 
meg, kérem, azon a grafikonon a 8-as ordináták metszéspontját, hogy milyen előkelő ponton 
van a magyar gazdaságban: 8 százalék GDP-hez való hozzájárulásban, és a kreatív 
szektorokban is 8 százalékos a jól képzett magyar munkaerő foglalkoztatása. Nos, alig vannak 
a tőlünk felfelé meg a tőlünk jobbra eső hányadban, és ez az előkelő pozíció arra 
predesztinálja az országot, hogy az innovációs stratégiában ne csak a technológiai és a 
tudományos, hanem a kreatív, alkalmazott művészeti ágat is favorizáljuk.  

Továbbhaladva - és nyilván az eseti bizottság megkapja akár majd elektronikus 
levélben is, vagy kinyomtatva az én prezentációmat - tanulmányozhatják, hogy 2002-ben, 
nézzék meg, hogy ez a szektor krízis beköszönte után is folyamatosan javuló teljesítményű, és 
sajnos a magyar gazdaságpolitikai elemzőműhelyek, illetve a KSH, egyik sem illette ezeket a 
folyamatokat a neki kijáró figyelemmel, és azt gondolom, hogy egy újrafogalmazott 
nemzetgazdasági stratégia a kreatív ágazatokra - amúgy helyesen - Cséfalvay államtitkár 
kollégám egyre komolyabb figyelmet próbál összpontosítani, ami majd a ’14-20-as, általa 
főtárgyalóként is vitt nemzeti, európai forrásbevonásnak az allokációjában is meg kell hogy 
nyilvánuljon.  

Továbblépve: a Magyar Formatervezési Tanácsot 2001-ben hozta létre az akkori 
kormány a javaslatomra, és azért kapta meg a szellemi tulajdon kérdésével foglalkozó hivatal 
ennek a mozgatását, mert ennek a kevés számú, érzékeny alkotónak a munkája az 
iparjogvédelem, találmányok, brandépítés, védjegyek, dizájnoltalom és a szerzői jog határán 
van, és az volt a feltevésünk, hogy ezt az érzékeny alkotóközösséget, ahol az individuális 
teljesítmény nagyon meghatározó, egy szellemi tulajdonnal foglalkozó hivatalnak a 
promóciója, az infrastruktúrája jobban tud szolgálni. Nem olvasom fel, ez a 
küldetésnyilatkozat nyilvánvalóan két fontos dolgot tartalmaz: ez egy olyan beavatkozási 
terület, ahol egyszerre lehet életminőséget javítani és versenyképességet fokozni - ez a fő 
üzenet. Lépjünk tovább! 

Ahogy mondtam, nem voltunk előzmények nélkül. A valahai OMFB ’75 óta 
komolyan odafigyelt a formatervezés, ergonómia területére. A British Design Council szinte 
az ’50-60-as években Európában a kormányzati politika szempontjából mértékadó példa 
Skandináviában vagy a mediterrán országokban, holott tudjuk, hogy a spanyol, az olasz, 
illetve a svéd és a finn dizájn normateremtő, de az állami policy ott egy szabadpiaci 
kapitalizmus keretei között a kulturális adottságok miatt nem kellett külön favorizálja ebben a 
két országban, mert a termékkülönbözőség, a védjegyérzékenység, az individuális karakterek 
iránti fogékonyság Európának mind a két tájékán nagyobb a kontinentálisnál. A 
skandinávoknál ez tudatos, természetközeli és hiánygazdasági ágakba fektetett figyelem, a 
faipar és a hajóipar leágazásával fokozatosan átmentek a ’90-es évek elején, a Nokiával, az 
Ericssonnal követhető, az olaszok, spanyolok viszont a háborúkat túlélő érzékenységet 
viselnek még a XIX. századból. Minekünk ezt a kontinentális, kultúrára jobban ható brit 
példát kellett figyelembe vennünk.  

A 15 tanácstag többsége hároméves mandátummal nem kormányzati képviselő, hanem 
nagy tudású oktatási, művészeti és vállalkozási menedzser és vezető. Ennek a hároméves 
mandátumnak a számításával 10 év van a hátunk mögött, ’11-ben indult el a jelenlegi 
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hároméves ciklus. Nekünk tanácsadó, véleményező, javaslattevő funkciónk van a 
kormányzatban, a kormány számára, látszik, hogy a kapcsolatrendszerünk nagyon komoly az 
államigazgatásban, a mai kormányzati miniszteriális és szakhivatali, szinte teljes választéka 
beépül, nem egyszerűen egyeztetési, hanem promóciós, szabályozási reform, illetve még azt is 
merem mondani, hogy jó értelemben vett marketingmunkával vállvetve dolgozunk. Az ipari 
szférában a nemzeti kézművesipari, komoly kulturális örökséget hordozó Herend vagy 
Zsolnay mellett a multinacionális, globális cégek sikeres magyarországi ágai - ilyen az 
Electrolux például -, vagy azok a formakultúra iránt érzékeny magyar, hagyományos cégek, 
mint az Alföldi Porcelángyár vagy a Tungsram, bárki is tulajdonolja, mint magyar 
technológiai fejlesztésnek és formatervezésnek a letéteményese, szerepelt az érdeklődésünk 
első oszlopában vagy sorában.  

Szakirányú felsőoktatási képzőhelyek. Négy dedikáltan foglalkozik a felsőfokú 
magyar dizájnerképzéssel, és itt az ideje, hogy kimondjam, hogy a dizájnpolitika ma 
globálisan többet jelent a tárgytervezésnél, egyszersmind jelent térrendezést, vizuális 
kommunikációt, a művi környezetünk akár urbanista léptékkel mért rendszerelvű fejlesztését, 
és így már tartalmat kap az, amikor azt mondtam, hogy a dizájnkultúra életminőség-kérdés, 
ennek majd nagyon sok színes képpel mindjárt jelét is adom. A közgyűjteményeket nem 
véletlenül a múzeummal kezdtük, de láthatják, hogy milyen sokan letéteményesei ennek a 
kultúrának, és milyen sok alkotószövetség, -egyesület ténykedik ezen a területen. Lépjünk 
tovább! 

Azt már elmondtam, hogy a küldetéstudatunk megvan már a kormányrendeletből is, 
de talán érzik, hogy belülről is motiváltan foglalkozunk mindezzel. Ez a hét pötty azt mutatja, 
hogy melyek azok a jogosítványok, amelyek mentén kell mérlegét vonni a 
teljesítményünknek, hogy tudniillik voltaképpen javaslattevők vagyunk, monitorozók 
vagyunk, egy nemzeti rendszert, egy díjrendszert, egy ösztöndíjrendszert kell működtetnünk, 
és letéteményesként a nemzetközi kapcsolatokat is meg kell szerveznünk. Ennek mindjárt 
következnek a hathatós példái. A jelenlegi tanács tagsága ott olvasható, látszik, hogy 
közgazdász, marketingprofesszor, a körünkben lévő Cosovan Attila úr, aki dizájnmenedzser 
és alkotó, más egyetemi, illetve közgyűjteményi vezetők, a kulturális helyettes államtitkár, a 
Balassi Főintézet igazgatója vagy Kopek Gábor rektor úr, illetve Simon Attila, a Herendi Zrt. 
vezérigazgatója és mások teszik ki a jelenlegi 15 fős, rendkívül sokoldalú szervezetet.  

A hároméves munkálkodásunkban hat beavatkozási területen próbálunk aktívak lenni, 
a gazdaság evidencia, a kék mezőkben olvashatók a fő irányok, az alkotókkal nemcsak 
egzisztenciális kapcsolatban vagyunk, és nemcsak meritokratív, ösztöndíjas rendszereket 
működtetünk, hanem startup guide-ot, megpróbáljuk a lábra kaphatásukat, a vállalkozásban 
való önérvényesítésüket is segíteni hetedik éve a honlapjainkon kínált útmutatóval. Az oktatás 
és az elméleti munka - mondhatnám egy divatos, kicsit kereskedelmi ízű fordulattal - a 
dizájnmenedzser-képzés akkreditált színvonala nélkülünk, a Magyar Formatervezési Tanács 
nélkül nem jött volna létre Magyarországon. Segítettük a MAB-ot abban, hogy bizonyos 
előítéleteken is átlépve ezt teljes értékű szakmának ismerjék el, úgy, mint Hollandiában, 
Dániában vagy Németországban. A nemzetközi kapcsolatokban globális szervezetek és 
európai szervezetek vezérkarába választották be a munkatársaimat, jómagamat egy ilyen 
iniciáló, stratégia panelbe hívott meg az ipari biztos úr. A tájékoztatásba beleértem ezt a 
missziót is, hogy most beszámolunk az eseti bizottságnak, és a szellemi tulajdon védelmével 
kapcsolatos ismereteket - mindenkinek maga felé hajlik a keze végső soron - 
anyaintézményként a hivatalom nevében ezt a kultúrát is szeretném javítani.  

Eredményeink. Ezekről is beszéltem. Új szakterületet definiálunk, külön, hogy 
foglalkozásilag monitorozott legyen, hogy haszonhatásaiban monitorozott legyen. A kkv-
fejlesztési politikában az NFÜ pályázati rendszerében önálló támogatási és költségelszámolási 
jogcímmé tettük az elmúlt 3-5 évben a dizájnbefektetést, illetve az ilyen szolgáltatások 



 9 

igénybevételét, és - továbblépve - ezzel a gondolattal, hogy a kultúra, az ipar, a technológia és 
a fogyasztó, a tervezés és a művészet összhangja, működtetjük mindazt, amit most feltárunk.  

Mi is az első és a legfontosabb? A Magyar Formatervezési Díj, amelyet újraszabtunk 
2002-ben, és a 33 éves múltból levontuk azokat a következtetéseket, hogy termék, terv 
Magyarországon, ahol mindig gazdagabbak vagyunk ideában, mint véghez vitt termékekben - 
fájdalom -, tehát a terv kategóriának is nemzeti versengést kellene létrehozni, és hoztunk is 
létre, diák, amelyet ne lesajnálva mondjunk, hanem sokszor látnoki, sokszor pionír, sokszor 
paradigmatörő terveket kapunk a művészpalántáktól vagy a tervezőpalántáktól, és a vizuális 
kommunikáció körében hirdettünk eredményeket.  

A következő slide azt mutatja, hogy 2003 óta, 10 év alatt több mint 2,5 ezer pályázati 
munka volt, ezek mögött emberek vagy teamek komoly, többhónapos vagy féléves egy éves 
erőfeszítése van, állandóan növekszik, az utolsó három évben is, ha szerényen is, de 
monotonon növekszik a mezőny, az elismertek színvonala, és végül kezdjük - hogy is 
mondjam? - a vetített képes beszámolót, mielőtt majd átmegyünk az idei seregszemlét 
megnézni, láthatják, hogy az elmúlt évek díjazottjai között a csúcstechnológiájú orvosi 
műszerektől egészen formabontó, a hagyományos seprűt egy porszívófejbe átálmodó 
háztartásikészülék-dizájn és egy hagyományos funkciót modern ergonómiai alapon 
továbbfejlesztett lovas nyereg egyaránt megtalálható. Lépjünk tovább! 

Még nagyobb léptéket is tudunk mutatni: a magyarországi sportrepülőgyártás talán 
önök előtt is ismeretlen sikereket tudhat a magáénak. A kandalló- és tűzhelygyártást más 
oldalon is elő fogom majd hozni, hogy a salgótarjáni tűzhelygyárból német kivásárlás után 
magyar kézbe visszavásároltan és globális sikereket elérve milyen sikertörténet található, és 
külön hangsúlyt fektetek a vidéki példákra, mert a magyar kreatív teljesítménynek általában a 
szociometriai megoszlása olyan, hogy körülbelül 50 százalékban például a 
szabadalombejelentések és Budapestről és 60-65 százalékban Közép-Magyarországról és 
Budapestről jönnek, de a kreatív judícium és potenciál igenis egyenletesen van elosztva, csak 
helye válogatja - és itt most a polgármester úrra tekintek -, hogy például ahogy 
Mosonmagyaróvárott, hol milyen lokális kultúra támogatja ezt. Az ottani Futura Központ 
többek között nemcsak a kreativitásnak, hanem a formaérzékenységnek is egy frissen, ebben 
az évben megnyílt referenciahelye. Azt mondtam, hogy eltérő dimenziókat láthatnak: az a 
pocakzene - hogy is mondjam? - terminológiára hallgató kis eszköz, amit egy várandós 
kismama hasán látnak, az egy olyan formatervezett kis eszköz, amely egyszerre nyújt neki 
zenei élményt, és arra a pszichofizikai felismerésre, hogy a magzatnak a fejlődéshez a zenei 
hangingerek az embrionális korban komolyan hozzájárulnak, ez a felismerés itt nem egy 
műszerrel, hanem egy kellemes hanghullámokat odatovábbító kis eszközzel mintegy 
hétköznapi használatot nyer.  

Ismét továbbmenve: négy éve döntöttünk, 2009-ben alapítottuk meg a Magyar 
Formatervezési Tanácsban a dizájnmenedzsment díjat is, mert arra lettünk figyelmesek, 
illetve azt az európai trendet kívántuk tükrözni, hogy a dizájngondolkodás hivatott átitatni a 
vállalkozói menedzsmentgondolkodást. A dizájn, hogyha lefosztom, értéktervező 
tevékenység, ha túlmegyünk a kulturális, tág kulturális befektetésen, és erről Gaszt Attila, egy 
nyertes vállalkozásunk ügyvezetője, aki egyszersmind a menedzsmentdíj zsűrijének is a tagja 
lett, a kérdéseikre majd tud referenciát adni, hogy hogyan tudja a gazdasági sikert 
megalapozni ez a fajta kreatív és inkubált környezetet nyújtó, helyi kultúra. Az összvállalati 
teljesítményben az elmúlt négy évben a svéd Tungsramból most svéd-belga tulajdonú magyar 
fényforrásgyár, a Műcsarnok korábban, ez a bizonyos kandallógyár Salgótarjánban, a 
Wamsler, az Artica és az önök csomagjában található Fruit of Care cégnek egy finom hazai, 
az ízlelési érzékünket ingerlő kis terméke komoly csomagolásban, és a vállalati felelős 
gondolkodásban a formaérzékenységet a szociális érzékenységgel ötvöző magatartás 
példájaképpen ötödikként nyert elismerést. Tudni kell a Fruit of Care-ről, hogy Jakab Áron, 
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az ügyvezetője egy korábbi Moholy-ösztöndíjas volt, 12 éve még alkotó, pályázó fiatal 
művész, ma cégvezető, aki a szociálisan hátrányos helyzetű foglalkoztatást ötvözte az új 
magyar termékfeldolgozással, agrár- és élvezeticikk-csomagolás, illetve -feldolgozás a 
műfajuk, és ebben egészen komoly kontinentális sikereket tudnak a magukénak.  

Talán eddig is érezték, hogy Moholy-Nagy Lászlónak egy nagyon-nagyon komoly 
üzenetét teszi a Magyar Formatervezési Tanács is a magáévá - minden innovatív nemzeti 
stratégiának ilyennek kell lennie -, hogy nem a tárgy, hanem az ember a cél, de persze fel kell 
nőni a tárgyi igényességhez. Komoly képesítést, komoly posztgraduális képzést kell 
biztosítani, és az ipart érzékennyé kell tenni az iránta, mármint a dizájnképesség iránt 
megnyilvánuló keresleti pozícióra, hogy tudniillik elsatnyul, ha nem használjuk. Az 
intellektuális tőkének az a fő sajátja - mondta egy francia költő-filozófus-matematikus, Paul 
Valéry, hogy akkor nem fogy el, ha használják - ez egy paradoxon -, edzésben kell tartani. A 
magyar kreatív tőkét is edzésben kell tartani, ezért minden olyan pályázat, minden olyan 
szabályozási beavatkozás, amely honorálja a termékfejlesztést, az életciklus-megújítást, 
közvetve visszahat arra a pótolhatatlan erőforrásra, amit szürkeállománynak hívunk.  

Lapozzunk! Lassan a végére ér a bemutatóm, éppen ezért a Moholy-Nagy ösztöndíjra 
térek rá éppen ezért. Az elmúlt időszakban, 35 év alatt 184 fő kapott ilyenfajta támogatást. Ez 
egy egyéves vagy kétéves, olyan hosszú, havi apanázzsal járó, fejlesztő, kreatív program, ahol 
elismerést és mandátumot nyert pályázati témában kell termékcsaládot, szolgáltatáscsaládot 
piacéretten kifejleszteni. Azt tartjuk a vívmányunknak - és van egy hat cégre kiterjedő lista a 
lap alján -, hogy egyre inkább maguk a pályázók is arra vannak szorítva, hogy akkor kapnak 
nemzeti Moholy-Nagy ösztöndíjat, ha már az idea pillanatában van a bevezetésre és az 
iparszerű sorozatgyártásra szövetséges megbízójuk, és kéz a kézben fejlesztenek. Mert az 
téves vélemény, hogy a dizájn csomagolás, tehát a külcsínt és a belbecset együtt kell 
fejleszteni, és az értékteremtő folyamat kezdetétől kell formatervezőt használni, akkor tudunk 
globális sikert elérni, akkor igaz az, amit a német dizájntanácsnak az ezzel kapcsolatos 
jelentéséből veszek, ahova beraktam ilyen jelzőket, ilyen számokat látni minden lapon: 
95 százalék, vagy 93 százalék, vagy nyolcvan-egynéhány százalék. Egy több százas német 
vállalati, reprezentatív bázison mérték azt, hogy a német innováció sikere mennyire függ a 
dizájntól, és képzeljék el, hogy a legsikeresebb harmad elkötelezettsége a formakultúra, a 
termékéletciklus-tervezés iránt ilyen magas százalékú. Ezt kell elérnünk, és ezért nem lehet 
mindösszesen négy képzőhely, négy művészképzőhely dolga a kreatív formakultúra, hanem 
közgazdászokat, vállalatvezetőket, mérnököket és természetesen kereskedőket is úgy kell 
képeznünk, hogy ezek iránt az értékek iránt nyitottak legyenek.  

Továbbmenve ennek szolgálatában ilyen együttműködéseket valósítunk meg. A 
curriculum, a képzés, az infrastruktúra nálunk kiegészül azzal, hogy európai rangú 
vendégelőadókat nemcsak a dizájnhetünk, hanem a normál curriculum jegyében segítünk 
vendégnek meghívni ide, úgy a Moholy Egyetemre, mint máshova. A Mercedes-Benz például 
még a kecskeméti plant létesítése előtt 5-7 évvel elkezdett ösztöndíjasokat a Moholy 
Egyetemnek, a soproni egyetemnek a formatervező karából kibocsátott, illetve még növendék 
korú szellemi bázisából választani. A Nemzetközi Kerámia Stúdió egy másik példa, hogy a 
soproni egyetem az ott folyó képzéssel egy milyen egész országra kisugárzó hatású, és a 
másik lába az éppen Kecskeméten van. A Műegyetem terméktervező szaka Sellyén tart több 
évtizede minden ősszel egy nemzetközi rangú alkotófórumot, és ezek a bizonyos 
akkreditációs erőfeszítéseink, valamint az, hogy a magyar közgazdászképzésbe beépítettük a 
kreatív kultúra és a dizájn iránt fogékony gazdasági érzékenységet, fémjelzik a 
kapcsolatainkat az oktatási intézményekkel. Lépjünk tovább! 

Nem megyek bele a részletekbe, mert más szavakkal, számokkal az eddig 
elhangzottakat okadatolja ez a slide, viszont büszkék vagyunk arra, hogy idén kilencedszer 
tartottuk meg a Design Hetet, és ezzel Európa mértékadó térképére került fel Budapest, 
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Budapest, amelynek az a jövője, hogy Magyarországgal együtt sajátos kreatív referenciapont 
legyen. Technológiai innováció és művészeti kreatív hozzáadott érték együttesében kell 
versenyeznünk, mert ezt esszenciálisan jobban mintegy kézre áll, ahogy a jobb és a bal 
kezünket vagy féltekénket használjuk, ebben a fajta kapcsolt tehetségben szűkebb a mező, és 
ott a magyar képzési rendszernek a jósága és a kiválóságok oktatással kapcsolatos alázata, 
hogy a magyar műszaki alkotók, feltalálók, professzorok és a magyar művészek nagyon 
áldozatosan vesznek részt a magyar felsőoktatásban, és ez egy rejtett tartalék, ezt meg kell 
tartani, nagyon oda kell figyelni, olyan tanári, professzori ösztöndíjakat kell tartani, adni, 
amelyek - hogy úgy mondjam - tananyagfejlesztésre és lépéstartásra is sarkallják ezt a nagyon 
szűk, néhány ezer főre tehető réteget, amely viszont éves szinten a kibocsátott tízezrek 
kulturális színvonaláért tud felelni vagy komolyan hozzáadni. 

Ha visszamegyünk, 60 ezer látogató per év vizitál 100-120 eseményt Budapesten. 
Jövőre Navracsics úrral - mindjárt kitérek az intézményrendszerre, hogy a KIM és persze az 
EMMI és az NGM miképpen támogatja még ezt az intézményrendszert - azt tervezzük, hogy 
kivisszük, és vidéki szatellit dizájnheteket is tartunk a Duna mindkét oldalán, és felszámoljuk 
ezt a Budapest-központúságot. De az, hogy közel kétszáz együttműködő partner van, és az, 
hogy ma három nemzetközi kulturális intézet vetekszik azért, hogy az idei finn 
csúcsvendégszámot megpróbálja a magáénak megszerezni a jövő évi dizájnhéten, 
Olaszország és Izrael is köztük van, ez mind azt mutatja, hogy Budapest rajta van azon a 
kreatívtérképen, amelyen Európa is nagyon igyekszik rajta lenni, mert egy új 
kezdeményezéssel ezelőtt hat évvel elindult a dizájnvilág fővárosa mozgalom. Torinóban, 
nem véletlenül az olasz ipar egyik fellegvárában, autóipari fellegvárban élték meg először azt, 
hogy egy város - hasonlóan Európa Kulturális Fővárosához - a világ dizájnfővárosa egy éven 
keresztül, és ez egy folytatólagos világkiállítás világkiállítási beruházás nélkül hál’ istennek, 
mert a város egésze akkor egy nagy vendéglátóhellyé alakul, ahol seregszemlében váltják 
egymást az események. Nekünk, az MFT-nek akkor egész Közép-Európát összefogva sikerült 
négy évvel ezelőtt Torinóba összehozni Közép-Európát, és ezért Budapest Varsó, Prága, 
Ljubljana és a balti államok mellett ma referenciapont és kicsit gyűjtőközpont. Ezekben a 
munkákban is Majcher Barbara és Szesztai Szonja munkatársnőim vesznek részt, egy 
mindösszesen kétfős irodával valósítja meg a hivatalom mindazt, amit most itt hallanak, nos 
ők oroszlánrészt viselnek ebben a munkában. Hozzáteszem, hogy minden évben van a 
dizájnhétnek egy üzenete, most a slow design, az élj lassabban, értékcentrikusan, ne vedd fel 
l’art pour l’art az urbanista tempót, ne ziláld szét magad, takarékos, hosszú életciklusú 
termékekből gyarapítsd a családod vagyonát, a háztartásodat, ilyen típusú üzeneteket raktunk 
a fókuszba.  

Ha továbblépünk, akkor Rubik Ernő két megfontolandó és megszívlelendő üzenetére 
hivatkozom. abban hiszek - mondja Rubik Ernő -, hogy az élet minden területén lehet és kell 
is kreatívnak lenni, ez nem egy szakmához vagy egy tevékenységhez kötött dolog, hanem egy 
alapvető emberi képesség, és persze a jó ötlethez a megvalósítás művészete hozzátartozik. 
Ezek is örökzöldek, de ő egy hiteles ember, mert ő végig is vitte, ebben a házban is és az 
Iparművészeti Egyetemen is ténykedett Rubik Ernő fiatal szakemberként. Kevesen tudják, 
hogy a ’14-ben a 40. születésnapját ünneplő bűvös kocka eredetileg egy szemléltető eszköz 
céljaira létrehozott tanári modell volt, nem volt több az ambíciója, mint a maximum Rubik 
professzornak, hogy tanárként szolgálja a megértést és az újragondolást és a térképzetet egy 
segédeszközzel. Ebből aztán egy világsiker lett, egy olyan világsiker, amire majd még 
visszatérek az utolsó slide-omon. 

A nemzetközi kapcsolataink. Ahogy látszik, a két legnagyobb szervezetben benne 
vagyunk. A jelenleg külföldi családtagi távollétben lévő Várhelyi Judit négy éven keresztül 
volt az Ipari Formatervező Társaságok Szövetsége 9 fős vezetőségében választott tag, az első 
négy év alatt sikerült elérnünk azt, hogy minket mértékadónak tartson a világszövetség, és 
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jelenleg a körünkben lévő Szonja az európai vezetőség tagja. A két testület többek között 
nagyon sokat tett azért, hogy Tajani ipari biztosnak és Brüsszelnek kelljen pénzt fordítania - 
kelljen pénzt fordítania! - a design policyra, és mi most azért fáradunk, hogy abból a 
21 akcióterületből legalább 3-5 termékeny talajra hulljon a ’13-16 közötti időszakban 
Magyarországon, mert nem Brüsszeltől kell csak várni a meghirdetendő pályázatokat, hanem 
a nemzeti adminisztrációknak kell olyan felhajtóerőt létrehozniuk a szabályozásban, mint 
amire majd mindjárt kitérek a valóban utolsó slide-jaimon. A nemzetközi kapcsolatokat most 
átugrom, nagyon erősek. Csak itt jegyzem meg - talán egyet lépjünk vissza -, hogy 
konzorciumi nyertesek vagyunk a Barcelona kézikönyv kapcsán, hogy tudniillik Európa adjon 
közre a kkv-k számára és az európai ipar számára egy dizájnmódszertani vezetői útmutatót, 
abban három pilotprojekt nyer 1-1 millió eurót, és a magyar hivatalunk - angol betűszavával 
ott van a Hungarian Intellectual Property Office és a Hungarian Design Council - egy elég 
rangos konzorciummal lettünk az egyik ilyen pilot nyertesei. A barcelonai dizájncenterrel, a 
koppenhágai üzleti iskolával, a Design Austria, a cambridge-i egyetem és a svéd 
dizájnalapítvánnyal, és azt gondoljuk, hogy jól fogjuk befektetni a konzorcium mintegy 
egymillió eurójából ránk eső százezer eurót, úgy, hogy az a négy képzőhelyen és a Magyar 
Joint Venture Szövetségben és más szövetségekben okos, átlátható pályázatokat, 
képességfejlesztést szolgáljon. Lépjünk tovább!  

Eötvös Józseftől Csíkszentmihályi Mihályig hivatkozom, hogy igenis van a XIX. és a 
XX. századnak üzenete a XXI-nek, és hogy néha az új eszmék lényegében olyan mozzanatok, 
hogy nem állandóan a zseniális ötletekre kell rátekinteni. Szentgyörgyi is úgy fogalmazott, 
hogy ha ugyanarra máshogy nézünk rá, akkor már megragadtunk valamit, ami hozzáadott 
érték. Csíkszentmihályi pedig azt mondja, hogy ha a terület nem teremti meg a megfelelő 
feltételeket, akkor hiába vagyunk gazdagok tehetségekben. Ez a gondolat vezet bennünket, 
persze próbáljuk a tehetséget is gondozni, de a körülményekért felelünk elsősorban.  

A tájékoztatási pontjaink, fórumaink itt láthatóak. Lépjünk egyet tovább!  
A magyar sikerek csak az utolsó egy vagy két évben. A Red Dot a legbefolyásosabb, 

legszínesebb, évente 2,5-3 ezer globális teljesítményt összemérő, német ihletésű 
dizájnpályázat, ott a Kassák Múzeum grafikája nyert. A körünkben jelen lévő Cosován Attila 
és testvére, Tamás közös cége egy bizonyos eszközzel szintén Red Dot-díjas. A Nav N Go 
szoftverek vagy a Prezi prezentációs szoftverek vagy a Leonardo mind-mind annak a 
kreatívipari teljesítménynek a szigetszerű, de egyre jobban nagyobb tereket folytonosan 
lefedni képes iskolának a pionírjai, akikkel már ott vagyunk a világ szoftverfejlesztőinek a 
térképén. És arra való tekintettel, hogy körünkben van egy dizájner, itt látható az ő, szintén 
díjazott Cocodice-játékcsaládjuk és Toronyi Péter - aki egy japán, aztán később egy közép-
európai versenyen is nyert - egy egészen ezoterikus, szublimált, izgalmas lámpatestje, amely 
képes a Nap és a Hold változását, illetve a fordulót, illetve a fogyatkozást is imitálni, 
esztétikum, kreativitás, funkcionalitás egyben, remek esszenciája annak, amiért dolgozunk. 
Lépjünk tovább! 

Londonban idén ősszel egy ilyen típusú bútoripari, feldolgozóipari, döntően a használt 
tárgyra koncentráló anyaggal voltunk, ott volt keletje, és ott nem akkora a technológiai gap, 
mint a feldolgozóipari termékek esetén általában Magyarország és a világ élvonala között. 
Lépjünk tovább! És amikor azt mondtam, hogy a Mercedes-Benz 5-7 évvel azelőtt, mielőtt 
idehozta a plantjét, a helyi tervezőket is kipróbálta, jóllehet ő gyártókapacitást hozott 
Magyarországra, akkor nézzék meg, a vastagon szedett nevű fiatal művészek tanulmányautói 
alapján ezek többsége már állandó megbízással dolgozik más-más pontokon, vagy 
Magyarországról dolgozik csak ennek az autókonstruktőr cégnek. Tehát négy magyar dizájner 
van a Mercedes mögött. Ezek sem eléggé közismert tények, és csak az utolsó 5-6 év 
terméséből valók. Lépjünk tovább! 
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Ezzel fejezem be. Akkor, amikor majd az európai design policyt, aminek a kivonatát 
olvashatják, aprópénzre váltjuk, akkor olyan konkrétumokat kellene nagyon gyorsan 
megvalósítani, amelyekre nagyon jók az előjelek. Egy elvi akadályt lebontani akkor, amikor a 
közbeszerzési rendszerünk pillanatnyilag intakt, mondhatni tehetetlen az európai 
versenyszabályokat bekalkuláló, de érdekes módon az angolszász, francia környezetben 
működő, a helyi eredményben előnyben részesítésének, a magyar beszállítók kreatív 
ötleteinek. Ezt meg kell tudni oldani. Tudom, hogy önök országgyűlési képviselőként sokat 
hallanak a közbeszerzésekről, joggal, merthogy ez egy béklyó. Nem szabad minden határon 
túl pápábbnak lenni a pápánál, hanem kompetitív eszközként kell ezt használni, ez 
meggyőződésem, és ezért a magyar közbeszerzési szabályozás innovatív interface-ét is ki kell 
építeni.  

A második példám a miniszterelnök úr és Rubik Ernő nyilvánosságra hozott tavaszi 
megállapodás, amely egy olyan látványos, komoly befolyású létesítménynek a létrehozatalára, 
amely a Rubik-gondolatot, illetve kreatív teljesítményt viszi át nemcsak egy nemzetközi 
rangú építészeti alkotásba, hanem egy olyan elvi intézménybe, amelynek science-center, 
kiállítótér, illetve oktatási referenciahelyként a problémamegoldás iskolájának kell lennie - ezt 
a címet puskáztam, ez Pólya György matematikusnak az iskolateremtő kötete, amellyel a ’40-
50-es évek amerikai természettudós-oktatását A gondolkodás iskolája, illetve A 
problémamegoldás iskolája mintegy befolyásolta. Ideje, hogy ezeket a kincseket hazahozzuk. 
Ez a Rubik-ház valószínűleg egy ilyen megoldáskereső, olyan referenciahely tud majd lenni, 
amit eddig gazdasági napilapjaink, a zöld és a barna újság utolsó oldalán project syndicate, 
mások … (Nem érteni.) átvett fordításokkal idézünk csak meg, de miért ne hozzuk létre, 
ahogy van római klub, és persze van Budapest-klub, ami egy kicsit más, de egy olyan magyar 
problémamegoldó központot, amely szociális, klimatikus, energiaipari megragadott, nagyon a 
küszöbön álló, globális kihívásokra próbál saját fajúan, multidiszciplinárisan Magyarországon 
megoldást keresni. Ez lehet a Rubik-ház.  

Végül, de nem utolsósorban - ugyanoda konkludálok, ahova a főigazgató úr - tudniuk 
kell, hogy ebben az épületben eredeti rendeltetésével félig, halványan fedésben, de már 
diszfunkcionálisan a Moholy Egyetem egyharmada az alagsortól még két szinten keresztül 
ténykedik, elválva a zugligeti központjától, alig fejleszthetően és teret elvéve az 
Iparművészeti Múzeumtól, hovatovább életveszélyes állapotban. Az EMMI, az NGM és az 
NFM hathatós közreműködésével azon dolgozunk, a Magyar Formatervezési Tanács is, hogy 
egyetlen huszárvágással két sikert arassunk, hogy tudniillik a zugligeti egyetemnek legyen 
egy műhelyháza a saját campusán építendő, európai pénzből nagyon gyorsan megvalósítható 
olyan kapacitásával, ahova vissza tud vonulni az itt 3 ezer négyzetmétert elfoglaló oktatási 
terület, így az Iparművészeti Múzeum kincsei a nagyvilág és a nyilvánosság elé tárhatóak 
lennének, ezeket tudniillik most nem látják, másrészt egy kortárs dizájngyűjteménnyel egy 
régi adósságot ennek a kultúrának a nevelési, oktatási, képzési hinterlandját, hátterét, mintegy 
bázisát tudjuk megteremteni. Ezek példák voltak. Én csak reménykedem, hogy a felelős 
munkájukban az Országgyűlés eseti bizottságaként és országgyűlési képviselőként fognak 
találkozni olyan döntésekkel, amelyek ebbe az irányba szólnak. És kérem, hogy a 
hivatalomat, engem, ezt a tanácsot felelős munkájukban ne habozzanak megkeresni, és 
támogatást, szolgáltatást tőlünk igénybe venni.  

Köszönöm a türelmüket. Megszólított kollégáimmal kérdéseikre választ adunk, és 
nagy érdeklődéssel tekintünk a körséta elé itt a szomszédban, ahol a ’12. év Magyar 
Formatervezési Díj-kiállítás látható ötven-egynéhány termékkel vagy plánummal, és három 
díjazott dizájnmenedzsment-teljesítménnyel várja az önök érdeklődését. Köszönöm még 
egyszer, elnök úr. (Taps.)  
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Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések, észrevételek, javaslatok, óhajok, bárkinek 
bármilyen véleménye van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? (Senki nem jelentkezik.) Amíg 
esetleg megfogalmazódnak gondolatok, egy kérdés engedtessék meg nekem! 

Kicsit távolról indítok. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok településen kialakult az a 
gyakorlat, ami szerintem jó, hogy úgynevezett alkotótáborokat szerveznek, művésztelepeket, 
ilyesmit, és ez a legtöbb esetben úgy csapódik le az emberek tudatában, hogy festők 
összejönnek, elfestegetnek, elbeszélgetnek, esetleg elborozgatnak, tehát mint képzőművészeti 
teljesítmény, sok esetben tárlattal összekapcsoltan, meg lehet nézni, sok esetben viszont 
mintha el is sikkadnának olyan természetű ötletek, amelyek az itt elhangzottak apropóján 
láthatóan becsatornázhatóak lennének a formatervezés, a dizájn világába. Én magam kevésbé 
értek ehhez a területhez, de a legelső képkockák egyikeként a következő benyomásom támadt: 
mint hogyha a XX. század kezdetén megjelenő képzőművészeti, különböző izmusokban, 
irányzatokban megjelenő festészet vagy bármi, az ott megálmodott dolgok egy része kezdene 
átkerülni a napi gyakorlatba, mit tudom én, mondjuk Salvador Dalí nevével fémjelzett parfüm 
ma tipikusan egy olyan szájformát idéző kis üvegben van, mint amilyen sok esetben a Dalí-
festményeken kicsit megjelenik, vagy ahhoz hasonló, vagy akár az expresszionizmus számos 
formaeredménye mintha mára már bekerült volna akár az ipari hasznosítás világába is. Ezért 
jutott eszembe az a kérdés, hogy vajon ezek az alkotótáborok valamilyen módon 
becsatornázhatóak-e esetleg. Nem tudom, csak kérdésként vetődik fel.  

 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): Biztos, hogy erről alkotókollégáimnak is van véleményük. Én 
előrebocsátom azt, hogy igen, nem véletlen, hogy a pusztulásnak és az enyészetnek néha teret 
adó ipari rozsdaövezetek paradox módon mielőtt rekultiválódnának, mára a képzőművészeti 
és artisztikus erőfeszítések olyan helyszínei, ahol az a fajta céltudatos, emberi kultúrával és 
gyártási, ipari kultúrából szublimált üzenet, ami a gyárcsarnokokat, kohókat Ózdon, 
Diósgyőrött, máshol még pusztuló mivoltában is képesek sugallni, azt megtermékenyíti, az a 
céltudatosság és persze az időnek az a felgyorsított és kicsit agresszív megélése, amit egy 
ilyen környezet jelent, az mindezt elősegíti. És van friss példám: a múlt héten egy 
technikatörténeti szimpóziumon harminc-valahánynak adott a hivatalom otthont, és éppen a 
Diósgyőri Vasgyárban szervezett ilyen képzőművészeti és kreatív, 2-3 éves múltra 
visszatekintő alkotótáborok eredményeiről is számot adtak ott, szervezési okokból a műveket 
nem sikerült behozni, de én tudom azt, hogy ez nagyon-nagyon komoly iniciatíva, annyira, 
hogy annak a Red Dot-pályázatnak, amelyre hivatkoztam, a német szervezői Essenben, a 
Ruhr-vidék szívében egy, a háború előtti komoly nehézipari örökségben olyan rekultivációs 
lökést adtak, hogy képzeljék el, az UNESCO-világörökség részévé vált az esseni bányaipari 
és kohászati vasművek, ahol ma kreatívipari központ és Red Dot Múzeum van, mert a több 
tízéves múltra visszatekintő korábbi mezőnyök, az évi 2500 alkotás krémje ott marad egy-egy 
példányban, és zarándokhely, nagysikerű zarándokhely.  

Ez a mozzanat, hogy a régi kulturális örökséget megtermékenyíteni, és művészeket és 
technológusokat összeengedni, ez több mint nyomelemként már jelen van, de forszírozni, 
igazad van, lehet, és nekem is van egy olyan érzésem, hogy a képzőművészek a saját 
víziójukat sokszor lassan-lassan örökítik a formatervezés vagy az ipari kultúra számára.  

 
ELNÖK: (Dr. Nagy István jelzésére:) Parancsolj! 
 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Csatlakozni szeretnék a gondolattermékenyítéshez, és 

szeretnék felvetni egy dolgot ezzel kapcsolatosan. Nincs-e mód arra, hogy az a kiállítás, amit 
itt megnézünk, egy kicsit utazzon Magyarországon, akár nálunk - a Futura is egy kiváló 



 15 

alkalom volna erre -, de több egyetemi városban is megmutatni a fiataloknak nevelési, 
gondolattermékenyítési, akármilyen célzattal, mert akkor nem múlik el nyomtalanul egy 
dolog. Nem kell sok idő, két-három hét egy-egy helyen, amikor egy vidéki városban 
attrakcióvá válik ennek a jelenléte, szóbeszéd tárgya, és szerintem biztos, hogy hatással van 
akár a kultúrára, akár a kreativitásra egy-egy ilyen településen. 

 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): Abszolút üdvözlendő, és köszönöm szépen a készséget is, mert ezt már 
annak is értelmezem. Meg kell mondjam, hogy boldogabb gazdasági időkben… Mert a 
Magyar Formatervezési Tanácsnak semmilyen támogatása nincsen, a marge-aiból, a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatal hatósági bevételeiből finanszírozzuk mindösszesen ezt a 
tevékenységet, továbbmegyek: a Moholy-Nagy ösztöndíjnak az évi 21 millió forintjához 
pillanatnyilag pontosan 17 millió forint hiányzik, mert miközben milliárdokat allokálunk, az 
NFÜ és az Innovációs Hivatal jelenlegi pályázati rendszere nem engedi meg, hogy célzottan, 
vezetői döntéssel egy több évtizede bevezetett és önállóan nemzeti branddé vált 
ösztöndíjprogramot potom 20 millió forinttal évente megtámogassanak, hanem ezért nekünk 
ringbe kell szállnunk boldoggal és boldogtalannal, és évről évre bizonytalan kimenetelű 
pályázatokon kell bizonyítanunk, öregbítve a magyar pályázatírók nem mindig jogosan 
megszerzett hírnevét, illetve pénztárcáját. No, nem. Viszont annyi pénzünk mindig kell hogy 
legyen, hogy boldogan megvalósítsuk azt, amit három-négy évvel ez előtt már egyszer igen, 
akkor egy tízéves válogatást vittünk körbe, és a hatékonyság érdekében molinófüggönyökön 
villantottuk fel a zömét, és párosítottuk a friss, utolsó éves termékek, eredmények 
válogatásával. Ezt szívesen felmelegítjük, és ’13-ban fogunk kezdeményezni egy ilyet. 
Köszönöm.  

 
DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Dr. Vedres András 

jelzésére:) Tessék, parancsoljon! 
 
DR. VEDRES ANDRÁS, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 

elnöke: Két megjegyzés. Az egyik a világ dizájn tekintetében, a másik pedig a példa. A világ. 
Magyarországon - 2010-es adatokat mondok, azért akkoriakat, mert akkor rendeztem egy 
világkiállítást Nürnbergben Dizájn, a találmány ruhája címmel, és összegyűjtöttem. 
Magyarországon 2010-ben 185 dizájnoltalmi bejelentést tettek. Az első tíz a világban: a 10. 
Törökország 3 ezer, a 9. Spanyolország 3500, 8. Ausztrália 4 ezer dizájnbejelentéssel, a 7. az 
Egyesült Királyság 4500, a 6. Franciaország 6 ezer, az 5. az Egyesült Államok 12 ezer - itt 
van egy ugrás -, majd egy még nagyobb ugrás: a 4. Dél-Korea 35 ezer, a 3. Japán 38 ezer, a 2. 
Németország - nagy ugrás - 52 ezer, az 1. pedig Kína 57 ezer dizájnbejelentéssel… 

 
ELNÖK: A létszámukhoz képest akkor a kínaiak el vannak maradva. (Derültség. - 

Közbeszólás: De ez nem vigasz nekünk.)  
 
DR. VEDRES ANDRÁS, a Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetségének 

elnöke: Látható tehát, hogy tényleg kinek a ruhája, és mit öltöztetnek fel.  
A példa. Rubik és a Rubik-féle találmány. Én mint a Feltalálók Világszervezetének 

Elnöke állítom, hogy a Rubik a balfácánság példája a külföldiek szemében, egy rosszul 
innovált magyar találmány. Rubik példája a mai napig is él. Hogyha megnézzük, az összes 
magyar találmány között hány százalék a logikai játék, akkor ez az arány eléri a 8 százalékot. 
Ha ugyanezt megtesszük az Európai Szabadalmi Hivatal adatbázisában, akkor ez ott az 
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1 ezreléket sem éri el. Rubik Ernő működésének az átnézése is, az összes alkotása 
visszaböfögése a Rubik-kockának, más nincs neki. Ha már példát akarunk adni, akkor itt van 
a most 85 éves Oláh György, aki a Metanolgazdaság című alkotást, egy komplex valamit 
csinálta. Vagy nézzük meg a legsikeresebb magyar feltalálót, Szántay Csabát, akinek 
265 szabadalmaztatott találmánya van, és azok között egy csomó megvalósult gyógyszer. 
Nagyon fontos tehát a példaadás, ez egy szimbolikus példa lehet, azzal, hogy ha a példa 
szélesebb, és nemcsak arra ösztökél.  

Ez a Formatervezési Tanács és ez az egész egy kiváló példaadás, mert a gazdaságban 
komplex módon érvényesülnek az iparjogvédelmi dolgok és a szellemi tulajdon mint a jövő 
tulajdonformája, és végül is a külsőből irányítja rá a figyelmet a belső lényegre. Tehát talán 
felszítja majd a kedvet, és talán hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország tényleg megint 
önmagára találjon. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Dr. Bendzsel Miklósnak:) Parancsolj! 
 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): Köszönöm szépen, elnök úr. Vedres elnök úr megjegyzéséhez két 
kiegészítést tennék. Ahova konkludáltál, az számomra is nagyon rokonszenves, és nyilván 
ezért dolgozunk vállvetve.  

Az első, a statisztikai áttekintésed tanulságaihoz két érzékletes mozzanat. Ausztrália 
lakosságát leszámítva az összes többi, a kilenc ország 60 millió fölötti lélekszámú volt, tehát 
csak a lélekszám a hatszorosa volt minimum a magyarnak - ezt azért nem szabad elfelejteni. 
Tegnap láttam vendégül a finn állami szabadalmi és védjegyhivatalnak, amely egyébként 
érdekes módon szellemi tulajdonként még a céginformációs rendszerért is felel 
Finnországban, mert a cégnév maga olyan szellemi jószág, amely a brandépítésben olyan, 
mint a leszármazási és nevezéktani okokból a sok „son” és „dotter” nevű skandináv esetében 
még a családnév nemzeti regisztráció, Svédországban még a személynévregiszter is a 
szellemitulajdon-védelmi hivatalhoz tartozik, mert ezek rokonok, zárójel bezárva, senki ne 
annektációs utalásként érzékelje ezt. Nos tehát ez a finn intézményvezető kollégám tegnap 
délután ismertette, hogy a finn dizájn globális sikere dacára a dizájn oltalmának az intenzitása, 
képzeljék el, mindösszesen 2,3-2,4-szeres a miénkhez képest: minálunk 100 és 200 között 
van, de ezek általában néha 5-7-12 készletelemből álló szettek, tehát összesen darabban sem 
több, mint ezer darabra kiterjedő oltalmi igény regisztrálódik, náluk pedig a mi 118-unkkal 
szemben 2010-ben sem volt több, mint 250-300, és a rekordjuk csak 400. Tehát az 
oltalomtudatosság viszonylag relatív.  

Rubik Ernő nem szorul rá arra, hogy én védjem meg, de Rubik Ernő, azt gondolom, 
térgeometriai és logikai tekintetben nyilvánvalóan egy egész családot hozott létre, és nem 
szabad elfelejteni, hogy ’14-ben ünnepeljük a 40. születésnapot, és hogy a szocialista 
tervgazdaság melyik időszakában hozta ő létre ezt, ’74-ben! ’74-ben hozta létre, ’75 és ’78 
között zajlott a világban - igazad van - a részben megkésett, pénztelenségből és részben 
tudatlanságból nem jól menedzselt iparjogvédelmi oltalma, és kicsavarták… Emlékeznek-e 
még arra, amikor a ’70-es végén, a ’80-as évek elején a magyar gazdaságban a szövetkezet, az 
ipari, nem a termelőszövetkezet, hanem az ipari szférában működő szövetkezet és a 
kisszövetkezet innovatív forma volt, és csak ilyen formában vállalkoztak egyetlenegy termék 
megvalósítására, marketingjére, és azok a csökött viszonyok egyértelműen kárhoztathatók 
azért, hogy nem tudott termékeny talajra hullani. Talán az ikonikus idol voltának, ahova te 
jutottál, elnök úr, az lehet a jó magyarázata, hogy a relatív szükségben forrás nélkül, a szellem 
erejével létrehozott mozzanatokban valóban emblematikus, és e tekintetben felhívom a 
figyelmet az utolsó két és fél évben aratott nemzetközi eredményekre: a dán agykutatási díj 
három magyar elismertjére, ahol három országban élő magyarról - egy amerikai, egy brit, 
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illetve egy magyarországi magyar - van szó, vagy Szemerédi Péterre (Sic!), a matematikai 
Nobel-díjnak számítható Abel-díj nyertese, akik rendre ott érik el ezeket, ahol viszonylag 
kevés technikai, infrastrukturális költséggel, nagy szellemi hozzáadott értékkel lehet 
paradigmát robbantani. Ez nem jelenti azt, hogy lemondjunk igényes nemzetközi rangú 
infrastruktúráról, és ne legyünk - teljesen igazad van - akár Oláh György 
Metanolgazdaságának az egyik referenciahelye, ez szinte erkölcsi kötelességünk.  

Az MFT-t illető szavaidat meg köszönöm.  
 
ELNÖK: Annyit engedtessék meg nekem is mondani, hogy a mai beszélgetésünk 

szempontjából szerintem a Rubik-kocka akár kicsit emblematikus is lehetne, mert hiszen a 
kreativitásnak elég szimbolikus terméke, ha az elmúlt évtizedre visszanyúlunk. És én 
egyetértek természetesen azzal, hogy nagyon sok okos magyar kutató van a világban, Oláh 
György ugyancsak idetartozik, de az ő munkásságát Nobel-díjjal is elismerték, ezt is tegyük 
hozzá, kémiai Nobel-díjat kapott - ugye, kémiait, jól emlékszem? (Dr. Dézsi István: Igen, 
csak nem itteni tevékenységért.) Én ezt tudom, magát ezt az egész kutatási projektjét 
Amerikában csinálta, világos, kapcsolódván ahhoz, amit Miklós mondott, hogy minek milyen 
pénzügyi összefüggésrendszere és infrastrukturális háttere van. Ha úgy tetszik, persze, a 
szellemi kreativitás ebben is megmutatkozik, viszont amit a hétköznapi élet szintjére 
lefordíthatunk, amit az átlagember érzékelhet mint a kreativitásnak akár a formatervezés 
szempontjából is megjelenő elemét, ahhoz képest Oláh György munkássága nagyon messze 
áll, valljuk be őszintén, ez már inkább az akadémia világ és a nagyipari hasznosíthatóságnak a 
határterülete, itt pedig arról beszélgetünk döntően. Nyilván nagyon nehéz a határokat 
kijelölni, én ezt nem vitatom, de mégiscsak döntően arról beszélünk, hogy hogyan lehet az 
innovációnak olyan arcot adni, olyan ruhát, olyan külsőt teremteni, ami széles körben 
elfogadottá, befogadhatóvá tudja ezt tenni, vagy - nagyon leegyszerűsítve fogalmazva - ami 
alapján ez rokonszenvessé tud válni a legtöbb embernek, vagy azért, mert megveszi, vagy 
azért, mert rácsodálkozik, vagy azért, mert a hétköznapok szerves részévé válván el sem tudja 
már képzelni nélküle az életét, ez egy más terület egy kicsit - anélkül persze, hogy az éles 
határokat ki tudnánk jelölni, azt valószínűleg nem lehet.  

Van-e még hozzászólás? (Jelzésre:) Tessék parancsolni! 
 
ROSSU LÁSZLÓ (Yeesbox Hungary Kft.): Egy nagyon rövid hozzászólásom lenne, 

Rossu László vagyok. A cégem fejlesztett ki egy internetes csomagátadó automatát, amely itt 
Formatervezési Díjat kapott. Megfontolásra javasolnék a bizottság tisztelt tagjainak egy 
gondolatot. A szabadalmak száma folyamatosan csökken Magyarországon. Vizsgáltam ezt, 
volt egy időszak, egy tíz év, amikor nagyságrendekkel megugrott a szabadalmak száma, és 
utána megint visszaesett a mennyisége. Gondolkodtam rajta, hogy mi lehet ennek az oka. 
Többek között az az ön által említett időszak, amikor a vállalati gmk-k elindultak, de volt még 
egy ok: a reklám. Lehet, hogy emlékeznek - a fiatalabbak már nem emlékeznek - a 
Felkínálom című műsorra. Én úgy gondolom, hogy előremozdította azt, hogy az emberek 
lássák azt, amire ön is hivatkozott, hogy vigyük el ezt a kiállítást, lássák az emberek, hogy 
valaki más csinált valamit, én is képes leszek rá, én is meg tudom valósítani. Én úgy 
gondolom, hogy van egy közszolgálati tévénk, a közszolgálati tévébe… belenézek, de nem 
sok olyan műsor van benne, ami a közt szolgálja. Én úgy gondolom, hogy ha önöknek 
tisztjük, vagy ha lehetőségük van rá, megfontolás tárgya lenne ebben lépni, mert úgy 
gondolom, hogy a példa, Rubik Ernő példája is azt mutatja, hogy azért magas nálunk a 
szabadalmak arányában a logikai játékoké, mert volt egy Rubik Ernő, aki egy példa. Én tehát 
úgy gondolom, hogy ez megfontolás tárgya. Elnézést, hogy ezzel feltartottam önöket, de én 
ezt javaslom.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen.  
 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): Ha szabad erre reagálnom! Egyrészt szomorúan jelzem a tisztelt bizottság 
tagjainak, hogy a Heuréka! című műsort a Duna Televízió épp ezekben a hetekben vette le a 
műsoráról, arra való hivatkozással, hogy a nézettségi foka nem kielégítő. Érdekes dolognak 
tartom, amikor a közszolgálati bajnokok a kereskedelmi nézettségi versenybe szállnak be. 
Akkor, amikor közhasznú tartalmat kell közvetíteniük, akkor nem ennek az egydimenziós 
tényezőnek a mentén kell ezt megítélni. Gazsó vezérigazgató-helyettes úrral, Böröcz úrral és 
másokkal is konzultáltam természetesen ebben a dologban, a dolog egyelőre - mondjuk így - 
döntetlenre áll, de nyilván nem az én oldalamon van az előny - tenisznyelven szólva. ’96-ban, 
a magyar szabadalmi rendszer centenáriumán hoztuk létre a Heuréka! című műsort, amely 
most van kimúlóban. Mindaz, amiről ön beszél, nagyon fontos, a könnyűlovassága a 
tudatosságfejlesztésnek, de nem lehet lemondani arról - és ennek a bizottságnak ezt hallania 
kell -, hogy a szabadalmak száma menedzsment- és menedzsergondolkodási kérdés, az egy 
olyan mozzanat, hogy valójában nagyon sok eredményért nem száll síkra a magyar kkv-
menedzsment, mert pillanatnyilag oda van beállva, hogy a kis fekete doboz effektus számára 
nagyon bonyolult, nem túl világos ennek a követése, másrészt maga a statisztika egy más 
rendszerben részben a külföldi közvetlen oltalmazás miatt, részben egy hagyományos 
iparstruktúrában van.  

Tudjuk, hogy az ipari termelés és a szolgáltatás egyensúlya felborult, a magyar GDP-
ben a termelő, fejlesztő profil kisebbségben van, amely szektorban többségben van, az 
meghatározóan külföldi tulajdonú, és a magyar agy által itthon létrehozott eredményeket nem 
Magyarországon szabadalmaztatják. Ezért folyik egy olyan módszertani munka, amely 
visszakeres a feltalálók nemzetisége szerint, és szeretnénk azt látni, hogy az amerikai, a 
francia, a skandináv nagyon komoly pozíciók - Ericsson, Nokia, Electrolux, Tungsram, 
gyógyszergyárak -, azok magyar feltalálók teljesítményét először nem Magyarországon, de 
magyarországi érvénnyel is szabadalmaztatva voltaképpen milyen kihozatalról tanúskodnak a 
magyar szakképzett kutatás-fejlesztési személyek tekintetében. Ennek az eredményeit 
alkalmas időben szintén megadjuk.  

Egy kérésem van, elnök úr: ha a kötetlen, kihelyezett helyszín megengedi, hogy a két 
vendégünknek szót adjon, akkor én megkérdezem Cosovan Attilát és Gaszt Attilát, hogy mi 
az a legfontosabb egy vagy két olyan szempont, amelyeket a tapasztalatok alapján szívesen 
megosztanak a bizottság tagjaival, hogy az innovatív felhajtóerő a ti közegetekben erősebb 
legyen.  

 
COSOVAN ATTILA (Co&Co Communications Kft.): Az én torkomban egy 20 éves 

tervezői, illetve oktatói gombóc lakozik, és most a napokban fogom ezt felböfögni úgymond. 
Tulajdonképpen a dizájnkommunikációról fogok beszélni, amiről te is tettél említést, csak 
nem ebben a szóösszetételben. Ha azt mondjuk, hogy marketing és marketingkommunikáció, 
akkor mindenki érti, hogy miről beszélünk, ha azt mondjuk, dizájn és dizájnkommunikáció, 
akkor már kevesebben értik, hogy miről beszélünk, és hogy ne provinciális példákkal jöjjek 
elő, hogyha megnézik a világ jelenleg legsikeresebb vállalatát, az Apple-t, annak az egykori 
vezérigazgatója, Steve Jobs konkrétan felborított minden eddigi vállalatvezetési hierarchiát, és 
a dizájnt a topra helyezte. A dizájn alatt én nem formatervezést értek, hanem tervezést, alkotói 
manifesztumot, mert tulajdonképpen az életünk értelme az alkotás. Ha az életünk értelme az 
alkotás, akkor ezt valamilyen szinten valószínűleg át kell ültetnünk az üzleti szférában is, és 
hogyha mondjuk egy ilyen globális példát megvizsgálunk, mint az Apple példája, akkor 
bizonyára le tudunk szűrni belőle olyan következtetéseket, amelyeket a hazai üzletben is 
hasznosítani tudunk.  
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Az imént említette dr. Pósán László az alkotói táboroknak a bevitelét a 
hétköznapokba. Nem kell különbséget tenni a képzőművészet és a tervezés között, ez mind 
alkotás. Nem lehet tudni, hogy hogyan kapcsolódnak össze. Nem kell különbséget tenni 
szerintem tervezés és technológia között, mert ezek együtt tudnak működni, és nem minidig 
valamelyik mellett kell pálcát törni, hanem mindkettő mellett, és akkor valószínűleg ez az 
integráció, amiről általában beszélni szoktunk, ki tud teljesedni, és ilyen szempontból a 
tervezői, alkotói tulajdonság, emberi fajunk tulajdonsága meg tud nyilvánulni az üzleti életben 
is, amit mi mindig idézőjelesen, vagy sajnos nem idézőjelesen hasznosnak tartunk. 
Valószínűleg nemcsak ez az élet értelme, hogy hasznos dolgokat csináljunk, hanem az, mint 
ahogy egyes országokban már nemcsak a GDP alapján mérik azt, hogy jól élnek-e, hanem a 
boldogság is egy ilyen faktor, tehát valószínűleg ha nem vagy-vagy-ok, hanem is-is-ek mellett 
döntünk, akkor nem fogunk nagyon rosszul járni. Köszönöm szépen.  

 
GASZT ATTILA (GIA Form Kft.): Részben kapcsolódnék Attila megjegyzéséhez az 

én véleményem. Mivel Magyarországról beszélünk, és Magyarországon nagyon nagy 
jelentősége van, azt gondolom, a kis- és középvállalkozásoknak, az én cégem is egy kis- és 
középvállalkozások közé sorolt vállalkozás, ahol stratégiai szinten kezeljük a dizájnt, és ezt 
nemcsak a terméktervezéstől, és itt a művészetre vagy az alkotókra gondolok, akik először a 
művészeti oldaláról közelítik meg egy terméknek a tervezését, utána van egy másik csapat, 
amely a terméktervezést, magyarul a műszaki tervezését végzi el ezeknek a feladatoknak, 
minden fázis mindenkivel kapcsolatban áll, majd ezután kezdődik egy olyan fázis, amikor 
ennek a megvalósíthatóságát, a technológiai részét meg lehet valósítani, és ezután jön a 
legeslegfontosabb, amikor piacra kell vinni ezt a terméket, mert végül is a legvége az kellene 
hogy legyen, hogy egy piacképes, sikeres terméket tervezzünk, alkossunk, és ne a fióknak 
tervezzenek az alkotók. Hogyha ezekre a dolgokra felhívjuk a vállalkozások figyelmét, a 
vállalkozásvezetők figyelmét, hogy a dizájnt nem úgy kell elképzelni, mint egy 
hókuszpókuszt, mint valamiféle formatervezést, hanem ez igenis minden egyes részében jelen 
kell hogy legyen egy cég vezetésének az életében, akár a honlapkészítéstől kezdve a 
névjegykártyáig - ezek ugye elcsépelt dolgok -, de mégis összességében ha így nézzük egy 
cégnek a vezetését, vagy ha így nézzük egy cég életét, akkor minden egyes területére ki kell 
hasson a dizájn. Ma Magyarországon a kis- és középvállalkozóknak nagyon kis százaléka 
gondol egyáltalán arra, hogy a dizájn őt segítheti a piacképességében, és ezt a sarki 
fűszerestől el lehet kezdeni, és akár egy kandallógyártó nagyvállalaton keresztül az Electrolux 
példáját is lehetne hozni, de nagyon sok kis- és középvállalkozást is így kellene vezetni.  

Azt gondolom, hogy ezt az egész dolgot, ezt az egész szellemiséget sikerülne valahogy 
egy szélesebb körben népszerűsíteni, akkor Magyarországnak nagyon-nagyon nagy 
lehetőségei lennének az európai gazdaságon belül. Abban, hogy Németország - 
Magyarországnak a legnagyobb exportpiaca Németország -, német cégek amellett döntsenek, 
hogy Magyarországot vonják be, egyelőre még ott tartunk, hogy beszállítói szinten, abban 
akár egy honlapnak, akár egy fellépésnek, egy terméknek vagy néhány terméknek a 
megtervezésével igen komoly lehetőségek nyílnak arra, hogy kialakuljon egy együttműködés. 
A következő fázis már az lenne, hogy ha nemcsak beszállítóként tudnánk részt venni, hanem 
itt kutatás-fejlesztés folyna, és komplett, új termékeket fejlesztenének Magyarországon, itt 
lenne igazából nagy szerepe a dizájnnak - de ennyire szerintem ne szaladjunk előre, mert a 
magyar gazdaság az én meglátásom, véleményem szerint most még nem tart itt.  

Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége lenne, hogy Magyarországon 
bekerüljön a köztudatba, hogy a dizájnnak mekkora jelentősége van, mekkora 
gazdaságélénkítő hatása lehet.  

 



 20 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? (Dr. Dézsi István jelzésére:) 
Professzor úr, parancsoljon! 

 
DR. DÉZSI ISTVÁN, az MTA doktora: Én nem vagyok szakember a 

dizájnkultúrában, mindazonáltal két dologban, általában a dolgok megközelítésében van egy 
lelki megközelítés és egy szépérzéki, a másik pedig az objektivitás. Itt például elhangzott az, 
hogy pályázatokat lehet beadni dizájnra. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hány pályázat nyert 
egyáltalán, hány százalék, és hogy általában a lényeghez, az innovációhoz hogyan adódik 
hozzá az forintban kifejezve - de ezt most nem kell megmondani persze. Ahogy a magyar 
nemzetgazdaság pillanatnyilag áll, arra nem lehetünk büszkék. Ennek megvannak a 
történelmi…, nem történelmi, a „történelem” egy szép szó, megvan ennek a múltbeli oka, sok 
minden oka megvan, de nem állunk jól. Itt most megbeszéljük azt, hogy az innovációt előre 
kell vinni, előre lehet ezt vinni? Mennyi pénzünk van nekünk arra a költségvetésből, hogy ez 
kialakuljon? Azt hiszem, ez december 10-én fog megjelenni…  

 
ELNÖK: 11-én. 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, az MTA doktora: 11-én, egy napot tévedtem. Mi itt - én nem 

tudom, nem ellenőriztem - a szellemi összterméknek vagy a nemzeti összterméknek az 
1,2 százalékát fordítjuk kutatás-fejlesztésre, amikor mi valahol alul vagyunk. Hogy jön ez 
össze? Itt látszik a fejlődés?  

 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): Megszólítottnak érzem magam, nem csak a vendégség okán, mert a 
professzor úr szavaira, ha továbbgondoljuk, nagyon tömören három állító mondattal - és nem 
kérdőjellel - lehet válaszolni. Magyarország 336-350 milliárd forintot költ egy évben javuló 
megoszlásban kutatás-fejlesztésre, ez annyit jelent, hogy 55 és 60 százalék között ingadozik 
végre-valahára a vállalati hányad, és a másik központi, illetve uniós rész, a kisebbik - 
ajánlatos volna elérni a kétharmad-egyharmad arányt -, ellenben az állami allokációjú 
pénzben az eredménykötelem nincsen kimondva. Abszurdum, hogy Magyarországon hétszáz-
egynéhány szabadalmi bejelentés születik úgy, hogy elköltünk háromszáz-egynéhány milliárd 
forintot, abszurdum… (Dr. Dézsi István: De külföldön sokkal több van beadva 
Magyarországról!) Tudom, mennyi van, professzor úr, nem elég, nincs sokkal több beadva, 
és most a magyar tulajdonról beszélek, nem a magyar agyról, az egy másik kérdés. Arról van 
szó, hogy ez a pénz is magyar forrás, és a magyar forrásért magyar pozíciót kell tudni 
szereznünk, nemcsak morális reputációt, nem docensi, professzori kinevezést, nem 
kutatócsoporti vezetést, nem stallumot, hanem teljesítményt, és ezért az állami pénz 
allokációjában eredménykötelmet kell előírni, olyan eredménykötelmet, amely az egész 
összeget teljes futamidőben nem adja oda addig, amíg nincs nemzetközi összemérésű 
eredmény. Amíg ezt nem tesszük általánossá, addig ott kullogunk, ahol nem voltál szíves, 
hanem voltál kénytelen minket kijelölni.  

Mutatok egy mozzanatot. A november 18-ai Financial Times hétvégi mellékletében, 
egy dizájnmellékletben, az építészetet szolgáló hírek között, igaz, hogy csak bélyeg nagyságú 
installációban, de Losonczi Áron litraconja szerepel. Lerágott csont, egy frissebb lerágott 
csont, mert az Áron találmányát és ezt a sikersztorit is már nagyon sokszor kicsontozta a sajtó. 
De nem vontunk le belőle három következtetést, és ezt osztom meg, talán zárszóként, mert az 
ad igazi választ a kérdésedre, hogy hol vannak, mert azért vannak eredmények. Az első 
mozzanat, hogy Losonczi Áron az üvegbetonos találmányát svédországi egyetemen, úgy 
hozta létre, hogy a svédországi egyetem, amelynek a legkisebbje is persze több pénzt birtokol, 
mint a Magyarországon 15-30 milliárdból fenntartott egyéb egyetem, de azért ott érdekes 
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módon a hallgatói szellemi alkotásoknak a sui generis és alanyi jogon biztosított bejelentésére 
megvan a pénzalap, míg ma az Akadémia volt elnökeinek sorát tudnám sorolni, akik nekem 
azt mondták, hogy az ő anya-kutatóintézetében a gazdasági igazgató nagyobb úr, mint ő, mert 
majd az mondja meg, hogy az ő akadémikusi rangú, akadémiavezető találmányára van-e 
bejelentési pénz. Fordítva ülünk a lovon. A fejéről a talpára kell állítani a dolgokat, nemcsak 
villanyköltséget kell fizetni az egyetemeken, hanem kőkemény szellemi vagyongazdálkodási 
szabályzatot, alapot kell létrehozni.  

A második mozzanat, hogy amikor Losonczi Áron hazajött - ez az MSZP-SZDSZ 
kormányzati ciklusban történt; erről senki sem tehetett, ő akkor élt itt -, a támogatást 
gazdasági miniszteri szinten kellett elintéznie, hogy ne a pályázati szisztémán keresztül 
bukdácsolva kaphasson, mert nincs állami, félprivát vagy valódi banki, érzékeny kockázati 
tőke az országban, mert rossz a kockázatitőke-törvény, és mert nincs a végrehajtó hatalomnak 
és szerintem ennek a kormánynak a ciklus végéig kell akkora bátorságot vennie magának, 
hogy alanyi döntésekkel egy bizonyos, a legígéretesebb megkutatott, objektív tudományos, 
technológiai és piaci hátterű ideáknak legalább a tesztmodellig vagy a pilotprojektig soron 
kívüli támogatást lehessen odaítélni, de azt mérföldkövekhez, milestone-okhoz kötve, mindig 
rulírozva odaadni, nem fogja, vigye, fusson vele módon! Ez a másik gondolat. (Dr. Dézsi 
István: Ez szubjektív!) 

A harmadik, az utolsó gondolat pedig az, hogy a szellemitulajdon-védelmi tudatosság 
egy menedzseriális készség és képesség. A képesség vagy velünk születik, vagy nem, a 
készséget el lehet sajátítani. És nekem, akinek dolgom a télen a kormány színe elé vinni egy 
nemzeti szellemitulajdon-védelmi stratégiát az innovációhoz csatlakozva, amihez én is egy 
olyan „vesztes”-t választottam névadóul, mint Jedlik Ányos, aki nem tudta szabadalmaztatni a 
dinamót, mert akkor még nem volt az osztrák-magyar birodalomban olyan szabadalmi 
törvény, és Pannonhalmáról messzebb tekintett, mint az anyagi javak, de azért volt magyar 
nyelvű mérnökképzési pionírbátorsága, volt alkalmazott fizikai műhelye, volt a magyar 
optikát és elektromosságot befolyásoló, alapjait megteremtő judíciuma, nos, a Jedlikről 
elnevezett tervben síkra fogok szállni - nem sok eséllyel, mindjárt megmondom miért - azért, 
hogy legyen legalább egy évi fél milliárd forintos nemzeti szellemi tulajdoni alap, amelyből a 
közszolgák, az irányító közszolgák, a kulturális intézmények és közalapítványok, egyetemek 
vezetése olyan továbbképzésen, olyan gondolati fürdőn megy át, hogy utána ne tehesse meg, 
hogy nem hajtja végre a szellemivagyon-szabályzat megújítását, hogy ne tehesse meg, hogy a 
magyar felsőoktatásban az a pár ezer diák, gondolat, idea komoly tételt nem visel el, és ne 
tehessen meg, hogy nem hoz létre egy, a diákgondolatokat a tutorokkal együtt pozícionáló 
ilyen támogatási anyagot, mert ez nem pénzkérdés, ez szemléletkérdés. Én azt gondolom, 
hogy nekünk a szemlélet a legnagyobb ellenfelünk, mert nem vagyunk annyira szegények, 
mint amennyire sok pénzt elköltünk rossz működtetésű kutatás-fejlesztésre. Ez a 
konkludálásom.  

Addig, amíg pillanatnyilag az államháztartásra való tekintettel a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalától fél milliárdot von el a pénzügyi kormányzat a költségarányos 
díjbevételeiből, mert összekever bennünket a koncessziós kormányhivatalokkal, amelyek nem 
pusztán az engedélyezési költségükért szednek pénzt, hanem a csatornák, már a 
hírközlőcsatornák vagy frekvenciák vagy egyebek támogatásáért, arra való hivatkozással, 
hogy minden fillérre szükség van, és nem azt mondják, hogy kötelezik a hivatalt, hogy 
kivételes infrastruktúrája birtokában ezt a tudati átállítást, ezt a vágányváltást szolgálja 
mindenfajta pályázati sorban állás nélkül, mert adatbázis-hozzáférés, kiképzett, neutrális, 
felesküdött kormánytisztviselői kapacitás és ISO-tanúsított globális piacon becsült 
szabadalmi, műszaki szaktudást tudnánk sorompóba állítani. De nem tudok, és pillanatnyilag 
bérmunkában nemzetközi, globális piacokon keresem meg azt a kieső jövedelmet, amelyet 
befizetek az államháztartásba, hogy munkát tudjak adni, és hogy az infrastruktúrát az 
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informatikai beruházási stop miatt világszínvonalon tartsam a hivatalomban. Pillanatnyilag 
ezek olyan feszültségek, hogy tudni kell, amikor nehéz, kritikus helyzetben van is az 
államháztartás, a kivételek alapján való vezetés modelljében tudni kell azt, hogy hol nem a 
fűnyíróval szabályozok annak érdekében, hogy emelt követelmények elé állítva az intézményt 
többlethatásokat bírjak kipréselni belőlük, magamból. Én tehát nem könnyű kenyeret kérek, 
hanem azt, hogy amiben bizonyítottan jók vagyunk, abban kapjunk futási távolságot.  

Magyar a Feltalálók Világszövetségének az elnöke, jómagam az Európai Szabadalmi 
Szervezet választott elnökhelyettese vagyok, a jogi helyettesem az Európai Unió 
Védjegyhivatalának igazgatótanácsi elnöke. Kérem, kivételes tudást tudunk a kormány 
szolgálatába állítani, és közben a József nádor téren csuklóztatnak engem azzal, hogy nem 
tudnak kivételt generálni arra, hogy a sűrű fillér elve alapján költségarányosan szedett 
díjakból még a pazarló államháztartást finanszírozzam. Ennyit arról, hogy milyen 
körülmények között futjuk tarlón vagy homokon a száz métert. Ez még sajnos idetartozott, és 
köszönöm a türelmüket, hogy ezt elmondhattam. 

 
ELNÖK: Tökéletesen így van… (Dr. Dézsi István jelzésére:) Professzor úr, tessék! 
 
DR. DÉZSI ISTVÁN, az MTA doktora: Arra nem kaptam választ, hogy a pályázók 

közül hányan nyertek. 
 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): A pályázók közül az NFÜ pályázatain általában 25-40 százalék nyer, ha 
nagyon komoly túljegyzés van, akkor 10-15 százalék. Nincs külön dizájnpályázat az NFÜ-
ben, de uniós pénzeken az innovációs célú kkv-knak elismerik a dedikált dizájnszolgáltatásra 
fizetett szolgáltatásait is. Egyébként lehetne kimondottan dizájnpályázat gazdasági éllel, de 
ezt a dolgot nem tudja tíz éven keresztül a nemzeti gazdaságfejlesztési minisztériumi 
feladatokért felelős, szakmailag ezt meggyőződéssel pártoló főosztály vagy iskola vagy 
helyettes államtitkárság átvinni, mert kész klisékben gondolkodunk, mert azokat a pályázati 
rendszereket implementáljuk, amelyeket a brüsszeli öntőformák diktálnak. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a vendéglátónknak, hogy itt lehettünk, 

köszönöm szépen a beszámolót (Dr. Bendzsel Miklós: És akkor egy séta!), és azt akartam 
javasolni, hogy folytatásképpen akkor tekintsük meg ezt a kiállítást - azt hiszem, hogy 
komoly élményben lesz részünk. Még egyszer köszönjük szépen. 

 
DR. BENDZSEL MIKLÓS elnök (Magyar Formatervezési Tanács, Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala): Köszönjük szépen. (Az ülés résztvevői a továbbiakban megtekintik a 2. 
napirendi pont alatt jelzett kiállítást.) 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 43 perc)  

  

Dr. Pósán László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


