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Beszámoló a MAFE 2009. évi munkájáról és Munkaterv a 2010. évre
Az Egyesület általános helyzete, támogatások
A világgazdasági válság nem kedvez az innovációnak. A hazai gazdaság teljesítménye
folyamatosan csökken. Ennek megfelelően a hazai találmányi bejelentések száma is
folytonosan csökken a nyolcvanas évek vége óta. Az EU csatlakozás ezen a téren nem hozott
kedvező változást, az EU innovációja is egyhelyben topog. A kedvező jogi, erkölcsi és anyagi
feltételek ezen a téren az Unióban sincsenek kialakítva.
Az Egyesület állami anyagi támogatottsága a tavalyi évihez hasonló volt.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 5 „Mecenatúra” pályázatunkat támogatta, kettőt
elutasított. A kifizetések nagyon elhúzódtak. Kölcsönnel oldottuk meg a finanszírozást.
A Magyar Szabadalmi Hivatal semmilyen támogatást nem adott, minden kapcsolatunk
megszakadt.
A magán szféra anyagi támogatása a tagjainktól, illetve cégeiktől jött. A Microsoft
Magyarország ellátta a Számítástechnikai Innovációs Központ oktatási feladatait.
A MAFE társadalmi-gazdasági elismertsége tovább növekedett itthon és külföldön egyaránt.
Mutatja ezt részvételünk a társadalmi-gazdasági folyamatokban, eseményeken, akcióknál.
Oka ennek a kiváló és etikus szereplés, különösen a találmányi marketing tekintetében, és az
IFIA koordináló szerepe. Nincs az Egyesületen kívül Magyarországon olyan társadalmi
szervezet, amely ténylegesen és hatékonyan támogatná az innováció első fázisát!
Az egyesület hazai ismertsége szélesedett, a kevesebb bejelentés dacára 43 új feltaláló lépett
be 2009-ben.

Beszámoló a MAFE 2009. évi munkájáról
A Magyar Feltalálók Napja
A „Magyar Feltalálók Napja” első megünneplését 2009. június 13-án rendezünk meg
Budapesten.
A közös megemlékezés az elhunyt Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunkról, József
Ferenc főherceg egykori magyar feltaláló szervezet (MAFEORSZ) elnökéről, és a hálaadás
szent kötelezettség. Erre alkalom volt előző este istentisztelet keretében a Regnum Marianum
Plébániatemplomban (Budapest, XIV. Zoborhegy tér 18.). A római katolikus szentmisét dr.
Hajnal György Kanonok-plébános mutatta be, amelyen közel száz feltaláló jelent meg.
További programok:
Megkoszorúztuk a MAFE emléktábláját, melyet újraalakulásunk helyszínén helyeztünk el
(Budapest, X. Gyömrői út 19-21, - Richter Gedeon Nyrt. főépületének utcai falán) és
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megemlékeztünk az utóbbi évtizedben elhunyt tagjainkról 2009. június 13-án szombaton,
amikor Kőbányán megkondult a déli haragszó.
Ezután a Szent-Györgyi Albert emlékülésen valamint díszünnepségen többszáz magyar
feltaláló jelent meg, az ország műszaki alkotógárdájának színe-java. Megtisztelte a
rendezvényünket Horváth János (FIDESZ) a magyar Országgyűlés korelnöke, és számos
szakmai társszervezet vezetője. A kormányzat, az illetékes állami szervek részéről azonban
nem jelent meg senki sem.
A „Magyar Feltalálók Napja” alkalmából Orbán Viktor egy lelkesítő üzenetet küldött,
melyben hangsúlyozta, hogy „Minél nagyobb a szellemi kincs, amelyet egy nemzet felhalmoz,
annál tágabb a határ, mely az országot körülveszi …….A soron következő polgári kormány
számít az Önök tudására, hiszen közös jövőnk csak Önökkel, az Önök munkájával,
kreativitásával képzelhető el.”
A díszünnepségen Géniusz díjat adtak át a hazai műszaki alkotó tevékenység előmozdításáért
az elmúlt évtizedben kifejtett tevékenységükért Nagy Ferenc, Vékás Gusztáv és Tárkányi
Szűcs Attila uraknak.
A „Magyar Feltalálók Napja” alkalmából Dr. Vedres András a feltalálók világszövetségének
(IFIA) elnöke felavatta a „Feltalálók Nemzetközi Lovagrendje” 14 magyar tagját valamint
Khaled Nashwan jemeni származású hazánkban praktizáló és feltaláló sebészorvost, aki a
Lovagrend jemeni káptalanjának tisztje lett. Az avatásokon megtisztelt bennünket Katar és
Jemen nagykövete, valamint Egyiptom konzulja.
Magyar Káptalan - Nemzetközi Feltaláló Lovagrend (International Order of Merit of the
Inventors)
Officer (tiszt)
Szántay Csaba dr.
Szöllősy János
Knight (lovag)
Boros Béla
Csizmadia Lajos
Földes Gábor
Garab Győző dr.
Gágyor János
Hidvégi Valéria
Kuthi Zoltán
Maruzsi László
Nádas Béla dr.
Raisz Iván dr.
Szántay Judit
Szunai Miklós dr.
Subert István
A Szent-Györgyi Albert emlékülésen előadást tartottak: Nagy Ferenc dr.: Szent-Györgyi
Albert géniusza és üzenete; Penke Botond dr., akadémikus: Szent-Györgyi Albert
találmányai; és Vékás Gusztáv dr.: A szellemi tulajdonjogok címmel. Levetítettük Bonta
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Zoltán: „A Szellem Tulajdona - Bogsch Árpád portréfilm” című alkotását és bemutattuk
„Üzenet a mának -képzelt videó-beszélgetés Szent-Györgyivel” című új filmetűdjét.
GÉNIUSZ _ EURÓPA Nemzetközi Találmányi Vásár és Diplomázók Nemzetközi
Fóruma
A MAFE rendezte meg a GÉNIUSZ-EURÓPA eseményt, amely a feltalálók, diplomázók
versenye, továbbá a találmányok, a szabadalmak alapján gyártott új termékek számára
üzletszerzési, árusítási alkalom, valamint a végzős egyetemisták számára ismertség szerzési
lehetőség volt a Budapesti Vásárközpontban. E rendezvény része volt az „Európai Kreativitás
és Innováció Éve” eseményeinek és a 113. Budapesti Nemzetközi Vásárnak 2009. szeptember
9-13. között.
Benevezett magyar találmányok száma 135 volt, külföldről 185 téma érkezett. A diplomázók
33 munkát mutattak be 8 országból. A hazai témák között szinte az összes NKTH „5let”
pályázat által támogatott témát bemutatták.
A MAFE tagjai, és IFIA testvérszervezetei, benevezett találmányonként illetve
diplomamunkánként minimum 1,5 négyzetméteres kiállítási területet (két fal, tárló,
szőnyegezve, világítással) kaptak díjmentesen a rendezőségtől.
Mivel a GÉNIUSZ a BNV része volt, ezért közel 70 ezren látogatták meg a kiállítást. A
résztvevők üzleti partnerei számára díjtalan tiszteletjegyeket (2000 db.) biztosítottunk,
gondoskodva a széles nyilvánosságról.
A GÉNIUSZ Bíráló Bizottság elnöke volt dr. Jerzy Polaczek (Lengyelország), alelnöke
Yasser Saada (Szíria) további tagjai minimum öt témát bemutató IFIA szervezetek
megbízottjai (Lengyelország és Szíria kivételével).
A második fázisban a kiállított találmányokat a Vásárvárosban szemléző Bíráló Bizottság a
bemutatás színvonala szerint rangsorolta. Az eredményeket a rendezőség szekciónként
összesítette, és ez alapján alakította ki a díjazottak listáját. Szekciónként a győztesek
GÉNIUSZ - EURÓPA díjat kaptak. A további helyezettek éremdíjazásban részesültek.
A Díjkiosztó Ünnepséget szeptember 12-én rendeztük meg, amely a Feltalálók Nemzetközi
Lovagrendje új parancsnokának (Dr. Farag Moussa) majd e lovagrend magyar tagjainak
felavatásával kezdődött.
A kiállítás után folyamatosan fogadjuk és közvetítjük az üzleti érdeklődőket a szereplők felé.
Román-magyar Innovációs Napok
A két évtizedes innovációs együttműködésünk megünneplése román-magyar innovációs
szakkiállítást konferenciát, tapasztalatcserét rendeztünk „Román-magyar Innovációs
Napok” címmel (2009. október 2-4.). A helyszín szimbolikus volt, dr. Bernády György
Közművelődési Központ, Marosvásárhelyen.
A szervezés alapja jogvédett és támogatott témák közötti válogatás volt, bemutathatóságuk és
a magyar- román relációban való alkalmasságuk szempontjából. A GÉNIUSZ-EURÓPA
(szeptember 9-13.) nemzetközi Találmányi Vásáron szereplő témák közül történt a válogatás.
Elsőbbséget élveztek a korszerű alkotások (IT technológia, biokémia, elektronika) és az
NKTH innovációs támogatásban részesülő projektek. 30 témából álló bemutató anyagot
állítottunk össze. MAFE a magyar kiállítási anyagot oda- és visszaszállította. Szervezte a
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személyes megjelenést, biztosította a hotelt 19 fő számára. A kiállítás három napig tartott
nyitva. A bemutatás eszközei közül a legfontosabbakat a résztvevők számára a MAFE
biztosította, ez a kiállítási terület, amely témánként 2 négyzetméter területű volt. A
posztereket és a közös grafikát a MAFE készítette. Az egyedi szórólapokról és a kiállítási
bemutató tárgyi anyagairól a résztvevők gondoskodtak.
A konferencia, melynek címe: „Húsz év együtt egynapos volt (október 2.) a „Bernádyházban” (Résztvevők: összesen 165 fő).
A plenáris előadók bemutatták a román, illetve a magyar innovációs rendszert. Ezt követően
került sor egyes magyar innovációs eredmények előadások keretében történő bemutatására, és
a tárgykör megvitatására. A konferencia munkanyelve angol, román és magyar volt,
szinkrontolmácsolással.
A konferencia után a román és magyar innovációs kiválóságok kitüntetéseket vehettek át. Az
eseményt jó hangulatú vacsora követte. A rendezvényről részletesen beszámolt a helyi média
(sajtó, rádió, városi televízió).
Szereplés külföldi kiállításokon és az „Év feltalálója” díj
A munka első fázisa a bemutatható eredményeink felkutatása volt. A jelentkezettekkel először
az iparjogvédelmi hátteret tisztázzuk, útmutatást adunk a megfelelő oltalom tekintetében.
Második lépésben segítettünk a jó bemutató anyag összeállításában. Mi készítettük el a
posztert, az egységes magyar bemutató arculata miatt.
Ki és visszaszállítottuk a bemutatók anyagát, gondoskodtunk a megfelelő kiállítóhely
bérletéről (összesen több mint 100 m2), fizetjük a regisztrációs és egyéb díjakat.
Elláttuk a bemutatókon az információs szolgálatot, a képviseletet. Szerveztük a személyes
szereplést is, (összesen több mint ötvenen vettek részt személyesen).
A támogatási pályázatunkat késve fogadták el, de természetesen már januárban megkezdtük a
2009. évi külföldi marketing tevékenységet. Saját forrásból bemutattunk találmányokat
Bangkokban
a
második
Nemzetközi
Feltalálók
Napja
keretében
http://www.inventor.hu/kial09/bangkok.htm, majd Kuala Lumpurban és Varsóban
szerepeltünk.
Az év második felében (pályázati támogatásból) is beneveztük a találmányokat az alábbi
városokban rendezett innovációs világkiállításokra: Damaszkusz, Zágráb, Nürnberg és Szöul.
Ebben az évben összesen 46 hasznosított találmányt (zömmel az NKTH 5let pályázaton
szerepelt témák) mutattunk be külföldön:
1. ALMÁSI, Ferenc dr.: Mobile emergency bridge
2. AMBRUS, Imre: SPANNFIX module constructing system
3. BOROS, Béla and VARGA, Márta: Cleaning of oil or fat-contaminated
water
4. CSÁNYI, László: Soil sampler to measure the humidity and the carbondioxide contents
5. DANKÁNÉ NAGY, Erika: Device for scaling water outlet fittings
6. DOMOKOS, Gábor dr. and VÁRKONYI, Péter dr.: The GÖMBÖC
7. FARKAS, Lajos: Massage device from tennis balls (TENNMASS)
8. FÖLDES, Gábor: Carcass recycling
9. FRITZ, László: A slanting-rope bridge with „floating” pillars
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10. GARAB, Győző dr and POMOZI István dr: Differential Polarization
Laser Scanning Microscope
11. HIDVÉGI, Valéria: Puzzle toys kit
12. HORVÁTH, István: Oil adsorbent from sunflower
13. JENEY, Tamás: Intelligent LED public lighting system
14. KERTÉSZ, András: Air cleaner
15. KERTÉSZ, András: High Speed mill
16. KLÁR, Gábor: Collapsible shoulder part for camcorders
17. KOCSIS, András, dr. Utassy Sándor, Müller György és Debreceni
György: Intelligent vending machines
18. KÓKAI, Dénes: Wind energy utilization with surface riffles
19. KUTHI, Zoltán: Electronic fuelcap
20. MAKKAI István: Safety and convenience solutions for potters’ wheel
21. MILÁNKOVICS, Márton dr.: Effective treatment for ALS
22. NÁDAS, Béla dr.: Gyratory piston machine
23. NÁDAS, Béla dr.: Rotary-blade drive
24. NÁDASY, László: Traditional windows with high-tech glazing
25. NAGY, Zoltán dr.: A toilet seat with built-in scales
26. PAPP Gizella, László Kótai dr., János Szolcsányi dr., Attila Zoltai dr.:
Elimination of Acari
27. PIMPER, István: Medical imaging.
28. PINTÉR István dr.: Deposition of wear resistant coatings on metals
29. RAISZ, Iván dr., Németh György és Raisz Iván: Automated new
cleaning of powder tank trailers
30. RAISZ, Iván dr. – CSERTA, Péter: Fuel additive for gas and diesel
engines
31. RAISZ, Iván dr. and BARTA, István dr.: Methanol synthesis from
communal waste
32. RAISZ, Iván dr.: Electrochemical process for decreasing water
contamination.
33. ROSSU, László: Internet based package-delivery automatic system
34. SUBERT, István: Measurement for investigation of compactness-rate
of granular material and soil
35. SUBERT, István: Ultra Thin Boat Body Supported by Hydrofoils
36. SZŐCS, István: Automatic fire fighting apparatus
37. SZÖLLŐSY, János, Tibor FARKAS, Antal GASPARICS: Electrosmog detector badge – FluxAve
38. SZÖLLŐSY, János, Tibor FARKAS, Antal GASPARICS: Magnetic
Imaging – FluxMap
39. SZÖLLŐSY, János: HUMICIN food supplement
40. TAMÁS, Eszter: Tea, jelly and balm from Euphorbia hirta (Tafedim)
41. THÉSZ, János – BOROS, Béla – KIRÁLY Zoltan: Novel biodiesel
42. TÓTH, Miklós: Solar Tile Systems
43. VÁRI, Éva, KUNSÁGINÉ B., Tímea, KUNSÁGI, Márk and Dalma:
Disabled access device for use on stairs
44. ZAKARIÁS, István: Car trunk separation
45. ZAKARIÁS, István: RelEase Wrench
46. ZOLTAI, Attila dr., Szilvia Lévai, Judit Papp, János Szolcsányi dr.:
Newer Application of Capsaicin
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AZ IENA Nürnberg nemzetközi találmányi kiállítás keretében design bemutató
is volt. Azon külön standon 5 formaoltalommal védett innovációval
szerepeltünk:
1.
2.
3.
4.
5.

DOMOKOS, Gábor and Péter VÁRKONYI: The GÖMBÖC
HEGEDŰS, Erzsébet: Glass photo
HIDVÉGI, Valéria: Magnetic puzzle
PAP, Kinga: Innovative tap design
ZAKARIÁS, István: The healthy chair (Core – Csutka)

A bemutatókról virtuális beszámolókat készítettünk:
Zágráb: http://www.inventor.hu/kial09/arca09.htm
Nürnberg: http://www.inventor.hu/kial09/iena09.htm
Szöul: http://www.inventor.hu/kial09/siif09.htm
Az „Év találmánya és feltalálója 2009 címet „Új típusú szárnyashajó” című találmánnyal
Subert István nyerte el.
Tájékoztató, tanácsadó és továbbképző tevékenység
1. Honlapunkon (www.inventor.hu) naprakész tájékoztatást adtunk (általános, a
feltalálást, innovációt érintő ügyek, találmányi ajánlatok).
2. Kiadtuk a PATENT 27. számát.
3. Tanácsért több mint háromszázan fordultak hozzánk.
Számítástechnikai Innovációs Központ
Tovább folyt az oktatás a Számítástechnikai Innovációs Központ keretében együttműködve a
Microsoft Magyarország Kft.-vel és a Budapesti Műszaki Egyetemmel
Az alábbi témákban folyt a képzés: Vállalatirányítási-, termelésirányítási rendszerek,
virtualizáció, szerver oldali menedzsment, webfejlesztés, kliens oldali alkalmazásfejlesztés,
elosztott rendszerek fejlesztése, csoportmunka.
Összesen: 55 db foglakozás (1 napos: 12 db, 2 napos: 14 db, 3 napos: 8 db, 5 napos: 21 db
A foglalkozásokon a hallgatóság szerinti megoszlások: Diákoknak: 13 db, Főiskolai /
Egyetemi oktatóknak. 2 db, IT szakembereknek, felhasználóknak: 40 db
Tanfolyamon megjelentek száma: összesen: 644 fő. Ebből: Informatikus szakemberek: 411
fő, Főiskolások / egyetemisták: 208 fő, Főiskolai / egyetemi oktatók: 25 fő
Nagyelőadások, programok „Innovációs Akadémia” induló cégeknek: Hogyan alapítsam meg
saját cégemet: 3 előadás, 200 résztvevő.
Egyéb programok:
Gyakornoki programban résztvevők száma: 65 fő
Sikeres minősítések száma: 80 db
Alkalmazás Életciklus Menedzsment: 2 előadás, 90 résztvevő.
Interoperabilitás konferencia.
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Működési feltételek és egyéb
Az Egyesület ismét bérelt irodát és oktatási termet a Számítástechnikai Innovációs Központ
részére az „INNOSTART” telepén.
Anyagilag hozzájárultunk az IFIA működéséhez a kormánygarancia alapján.
Munkánk eredményeinek összefoglalása
A tagság feltalálói aktivitása, alkotásaik minősége és a MAFE bemutatási technikájának
köszönhetően sikeresen szerepeltünk az innovációs fórumokon. Azon találmányok,
amelyeknek marketingjét segítettük 70%-ban sikeresen hasznosultak. Mindez köszönhető az
NKTH „Mecenatúra” pályázatán elnyert támogatásainknak.
A feltalálás és az innováció nemzetközi fórumain a MAFE töretlenül az egyik legaktívabb és
legsikeresebb szervezet a világon.
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Számviteli beszámoló (2009. december 31.-i állapot szerint)
Bevételek
Tagdíj
Nettó árbevétel
Támogatások össz
Banki kamat
Bevételek összesen
Kiadások
Belföldi kiállítás
Külföldi kiállítások
IFIA hozzájárulás
Működési költségek
Posta, telefon,
internet
Anyag
Bank ktg
Illeték
Arfolyam veszteség
Biztosítás
Karbantartás
Üzemanyag, utazás
Késedelmi kamat
Egyéb szolgáltatás
Reprezentáció
IFIA iroda
Értékcsökkenés
CIC bérlet
Működési költségek összesen
Kiadások összesen
Kiegészítő adatok
Kölcsön vissza
Kölcsön
Beruházás
Eredmény

2008. (ezer Ft.)
2009. (ezer Ft)
1 322
882
4 185
2076
51 959
65 243
10
50
57 476
68 251
12 603
22 486
10 000

23 609
18 627
10 000

863
460
340
0
20
90
32
503
0
251
17
0
6 386
8 962
54 051

852
263
287
38
12
91
0
168
5
529
21
968
347
15 086
18667
70 903

1 889
0
238
3 425

748
3 400
308
-2 652

A költségvetési támogatás felhasználása
A MAFE a 2009. évben költségvetési támogatást nem kapott.
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A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Megnevezés
Tárgyi eszközök nettó é.
Bank+ pénztár
Vevő követelés
Rövid lejáratú tartozás
Vagyonváltozás

2008. évben e Ft 2009. évben e Ft
92
72
37
2 368
50
0
3125
3 200
-2 946
-760

Cél szerinti támogatások, amelyet a MAFE nyújtott
A Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségének (IFIA) működéséhez nyújtott támogatás
10 millió Ft. volt kormánygarancia alapján.
A GÉNIUSZ – Európa Nemzetközi Találmányi Vásár és Diplomázók Nemzetközi Fórumának
(220 téma faltalálói), a külföldön rendezett kollektív magyar innovációs kiállításoknak (51
téma feltalálói), „Román-magyar Innovációs Napok” résztvevői (30 téma feltalálói) összesen
24 373 000 Ft. támogatást élveztek.
A MAFE vezetőinek nyújtott juttatás
A MAFE vezetőinek ebben a minőségükben semmilyen juttatást sem nyújtott az Egyesület
2009-ben.
Juttatások a MAFE részére
Támogatások részletezése
Források
Cél
Összeg (ezer Ft.)
Központi költségvetési szerv
IFIA Office + Belf. és külf.
NKTH
Kiállítások
34 373
GKM
CIC
15 086
Privát szféra
Társaságok
Marketing
2 469
Magánszemélyek
Működés
1 616
IFIA
IFIA Office + IFIA események
11 999
SZJA 1%
Működés
582
66 125
Összesen:
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Munkaterv a 2010. évre
Találmányi marketing
Hasznosítandó találmányok összegyűjtése, felkészítésük a marketinghez
• A Szabadalmi Közlönyben megjelenő feltalálók, szabadalmasok tájékoztatása a
MAFE munkájáról
• Tájékozódás a találmányaik kifejlesztési fázisai felől
• Tanácsadás, a marketinggel kapcsolatban
Szereplés külföldi kiállításokon
A találmányok hasznosításának első és legfontosabb lépése az alkotás bemutatása. Erre
szolgálnak a nemzetközi találmányi kiállítások, ahol erkölcsi elismerést és értékes üzleti
kapcsolatokat lehet szerezni. A globalizáció kiteljesedett, ezért célszerű a hasznosításra
szánt találmányt minél több külföldi helyen bemutatni. A MAFE ebben az évben
maximálisan kihasználja az IFIA nyújtotta lehetőségeket, a világszervezet hivatalos
kiállításain magyar találmányi bemutatókkal szerepelni fog.
Az alábbi nemzetközi találmányi kiállításokon (9 esemény) tervezünk magyar bemutatókat
rendezni 2010-ben:
Március 19-21., Izola, Szlovénia
SPATINOVA találmányi, innovációs fórum lesz Szlovéniában az első MAFE
bemutatkozás.
Április 21-25., Genf
Találmányi Szalon, az egyik leghíresebb fóruma az új műszaki alkotásoknak.
Május 23-27., Jeddah, Szaúdi Arábia
Az arab világ legjelentősebb üzleti eseménye az IBTIKAR Találmányi Vásár.
Augusztus 1-4., Sana’a, Jemen
Ez lesz az első innovációs kiállítás Jemenben.
Szeptember 7-10., Moszkva
A hagyományos innovációs-befektetési szalonon már háromszor szerepeltünk nagy sikerrel
korábban, akkor télen rendezték, most „melegebb” körülmények lesznek.
Szeptember 27-30., Buenos Aires, Argentína
A III. Nemzetközi Feltaláló Nap 2010-ben azonos az Argentin Feltalálók Napjával
(Szeptember 29., Bíró Lászlónak, a golyóstoll feltalálójának születésnapja). Ennek
keretében lesz ott megrendezve a XXI. századi hétköznapi találmányok világversenye.
Október 28-31., Nürnberg
Ez lesz az idén a 62. IENA, amely az egyik legrangosabb találmányi fórum. A világ egyik
legnagyobb fogyasztási cikk vásárának (Consumenta) részeként tartják meg, ezért a
látogatottság igen nagy.
November 23-27., Abudja, Nigéria
Ez ígérkezik az első jelentős innovációs fórumnak az afrikai kontinensen.
December 2-5., Szöul
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A SIIF találmányi vásár azért jelentős, mert Korea innovációs potenciálja Japán után a
legnagyobb a világon. Ezen a kiállításon mindenki ott van, aki Ázsiában a fejlesztés terén
számít.
A kiállítások helydíját és a nevezési díjat, szállítási költségeket az Egyesület fizeti. Elkészíti
továbbá a posztert, ellátja a képviseletet 30 ezer forint hozzájárulás fejében. A személyes
jelenlét melegen ajánlott, annak költségeit mindenki maga kell, hogy fedezze.
Speciális rendezvények külföldön
• Hungarian Agro and Eco Innovation Days (Magyar Agro és Öko Innovációs
Napok) címmel rendezvényt (kiállítás, konferencia és tapasztalatcsere) szervezünk
Slatinán (Horvátország) az AGRO-ARCA kiállítás keretében május 7-9. között.
• László Biro’s Heritage (Bíró László Öröksége) kiállítás (Bemutató: Buenos
Aires, szeptember 28-30.)
• Hungarian-Korean Innovation Day (Magyar – Koreai Innovációs Napok) kerül
megrendezésre Szöulban az SIIF nemzetközi találmányi kiállítás alatt (december 25.).
Speciális rendezvény belföldön
A Magyar Feltalálók Napja eseményt második alkalommal június 13-án rendezzük meg.
Ünnepség és konferencia lesz, melynek tárgya: „Feltalálói eredmények és kihívások 2010ben”
Információs, oktatási tevékenység
• Honlap állandó frissítése
• PATENT hírlevél 28. számának kiadása
• Tanácsadó szolgálat ellátása
• Számítástechnikai Innovációs Központ továbbműködtetése
• IFIA Iroda működésének támogatása
Érdekvédelmi, és egyéb közhasznú tevékenység
1.
Nemzetközi téren
Kétoldalú együttműködési háló továbbalakítása a jelentős feltaláló-szervezetekkel,
ebben az évben a horvát és a koreai testvérszervezettel
2.

•
•
•

Belföldön
Innováció élénkítése, partnerségi háló kialakítása
Bitorlók elleni harc
Permegelőző tevékenység
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Költségvetés a 2010. évre
Kiadások (bruttó értékben, ezer forintban):
Költséghely
Találmányi marketing
Találmányok összegyűjtése, felkészítése
Szereplés külföldi kiállításokon,
rendezvények
Információs tevékenység
Honlap állandó frissítése
PATENT hírlevél
IFIA tagság
Működés
Mindösszesen

Állami támogatás
20 000

Egyéb forrás
500
1 000

500
20 000

500
500
800

500
500
10 000
800

3 300

33 300

10 000

30 000

Össz.

Megjegyzés:
Ezt a dokumentumot a Magyar Feltalálók Egyesülete 20. Jubileumi Közgyűlése
2010. január 29-én elfogadta.
Budapest, 2010. január 30.

Vedres András főtitkár

