Beszámoló a MAFE 2011. évi munkájáról (közhasznúsági jelentés)
1.) A hazai innováció helyzete, a MAFE jobbító politikája
A 2011. évről összefoglalóan elmondható, hogy a hazai feltalálói aktivitás tovább csökkent,
hasonlóan a múlthoz képest a feltalálók társadalmi elismertsége is.
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Az állami mecenatúra, mely több évtizede folyamatos volt, ezen a téren szünetelt. A
találmányok hasznosítását elősegítő állami források elapadtak, még a szerződött kifizetéseket
sem teljesítette az állam, nemhogy biztosították volna a hazai innováció folyamatos
támogatását. Mindezek csak mélyítették a gazdasági válságot Magyarországon. Ebben a
helyzetben a MAFE aktivitása elmaradt a korábbi évekéhez képest.
A Magyar Feltalálók Egyesülete mindig is kifejezésre juttatta, hogy támogatja a nemzet
felemelkedését célzó munkálkodást.
A mai korban egy ország jólétének biztosítéka a szakadatlan technológiai megújulás, az
innováció. Magyarországon a természeti kincseink erősen korlátozottak. Csak egyetlen
erőforrásunk van, polgárainak alkotóképessége, de az elvben kiapadhatatlan.
A magyar feltalálók azok, akik találmányaikkal teremtik meg a hazai technikai innováció
alapjait. A találmányok hasznosítása olyan új árukat és szolgáltatásokat eredményez, melyhez
szabadalmak biztosította extraprofit párosul. Így magas értéket létrehozó új munkahelyek is
lesznek.
Minden jóakaratú magyar embernek de különösen a hazai nem haszonelvű szervezeteknek
törekedniük kellene Magyarország felemelkedésének elősegítésére. A társadalmi szervezetek
és az állam partnersége a siker záloga.
A Magyar Feltalálók Egyesülete közhasznú szervezet alapszabály szerinti kötelessége: „az
alkotóerő növelése és hatékony felhasználásának elősegítése, a találmányok létrejöttének,
megvalósulásának és az új termékek kereskedelembe vételének előmozdítása”. Ez összecseng
a Nemzeti Együttműködés Kormánya által meghirdetett nemes szándékokkal, éppen ezért
felajánljuk szolgálatainkat a Kormánynak. Javasolunk egy megállapodásban rögzített
partnerség kialakítását az alábbiak szerint:

Partnerség a hazai feltalálás fellendítése,
és az Új Széchenyi Terv nagyobb sikere érdekében
Partnerek:
1. A hazai innovációs ügyekben illetékes kormányszerv
2. Magyar Feltalálók Egyesülete
A partnerség célja, a közös ügy:
1. A hazai feltalálás fellendítése
2. Találmányok hasznosításának elősegítése
3. Innovációs kezdeti eredmények kihasználása az Új Széchenyi Terv keretében
A partnerség tárgya:
1. Szellemi tulajdon (találmányok, használati minták, design, know-how, szerzői joggal
védett alkotások stb.)
2. Alkotók (feltalálók, szerzők)
3. Fejlesztők (hasznosítók)
4. Potenciális pályázók
Tevékenységek, feladatok:
1. A hazai innovációs ügyekben illetékes kormányszerv: irányelvek meghatározása,
általános feladatok kitűzése, anyagiak biztosítása és ellenőrzés
2. Magyar Feltalálók Egyesülete: végrehajtás, beszámolás
Költségigény:
2011: 17 MFt, 2012: 20 MFt, 2013: 23 MFt, 2014: 40 MFt, összesen: 100 MFt.
Indoklás
1. E partnerség indokolt, mivel az Új Széchenyi Terv az innováció későbbi fázisaihoz
ígér állami támogatást, a feltalálás kimaradt belőle. A gazdaságban a jobbító
folyamatok a feltalálásnál kezdődnek. Később, a fejlesztés során az új kihívások
folyamatos megjelenése is új megoldások kiagyalását igényli. E partnerség segítené
bekapcsolni az Új Széchenyi Tervhez a hazai feltalálást.
2. A partnerség célja indokolt, mert nincs prosperitás innováció nélkül, nincs innováció
találmányok nélkül és nincsenek találmányok feltalálók nélkül. Az Új Széchenyi Terv
akkor éri el a célját, ha elősegíti a hazai árutermelés jelentős növekedését. Ennek
érdekében elengedhetetlen a feltalálás és a műszaki alkotásaink hasznosításának
fellendítése.
3. A Magyar Feltalálók Egyesülete a lehetséges egyetlen partner az állam számára ezen a
téren. Bizonyítja ezt, az Egyesület két évtizedes tevékenysége, eredményei,
szakértelme és gazdálkodása.
Ezt a tervezetet 2011. márciusában megküldtük a Nemzeti Együttműködés Kormánya
illetékeseinek (Miniszterelnök, Nemzetgazdasági és Nemzeti Fejlesztési Miniszterek,
valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal Elnöke). Ígértük, hogy amennyiben e rövid tervet
mérlegelésre elfogadhatónak tartják, akkor azonnal megküldjük az illetékes kormányszervnek
a részletesebb munkaprogramot az elkövetkezendő négy évre. Annak elfogadása esetén
nyomban munkához állunk.
Lassan egy év eltelt a javaslatunk beadása óta. Érdemi választ még nem kaptunk a partneri
viszony létesítését illetően.

2.) Találmányi marketing tevékenység
Az Egyesület legfontosabb közhasznú tevékenységét, az új magyar találmányok és innovációs
eredmények piacra vitelét a több évtizede rendszeresen biztosított állami támogatás
segítségével végezte. Ilyen támogatást 2011-ben nem kaptunk. Alábbi külföldi
bemutatóinknál (kivéve IENA) a standbérletet és a nevezési díjakat az IFIA támogatás
igénybevételével a testvérszervezeteink fizették. Huszonnégy magyar találmány széleskörű
szerepeltetésére futotta ebben az évben, az alábbi eseményeken és országokban (időrendi
sorrendben megadva):
1. Május 5-8., AGRO-ARCA, Mezőgazdasági Találmányok Nemzetközi Fóruma,
Slatina, Horvátország
2. Augusztus 24-27., Számítógépes Találmányok Második Világbajnoksága, Kaoshiung,
Tajvan
3. Szeptember 22-24., New Time, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Szevasztopol,
Ukrajna
4. Október 4-7., Swedish Technical Fair, Nemzetközi bemutató az évtized
találmányaiból a 4. Nemzetközi Feltaláló Nap alkalmából, Stockholm, Svédország
5. Október 13-15., ARCA, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Zágráb, Horvátország
6. Október 27-30., IENA, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, benne Öko találmányok
világversenye, Nürnberg, Németország
7. November 3-5., IWIS, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, benne Kémiai találmányok
világversenye, Varsó, Lengyelország
8. December 1-4., SIIF, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Szöul, Dél-Korea
9. December 7-9., EXPOPRIORITY, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Moszkva,
Oroszország
Sikerült a hazai feltalálást kilenc jelentős innovációs eseményen összesen 32 delegátussal
képviselni. Jelentős erkölcsi sikereket is értünk el. Például az öko találmányok
világversenyének győztese (RAISZ Iván és BARTA István), és a kémiai találmányok
„Babérkoszorújának” nyertese (SZÖLLŐSY János) magyar feltaláló lett. A leglényegesebb
eredmény, hogy kiaknázható üzleti kapcsolatokat szereztünk, melyek révén hozzájárulunk a
gazdaságélénkítéshez.
3.) Hazai események, és tájékoztatási tevékenység
Június 16-án ünnepeltük meg a „Magyar Feltalálók Napját”. Közel kétszáz tagtársunk vett
részt a rendezvényen (beszámolót lásd külön cikkben).
Tájékoztatói tevékenységünk legfontosabb fóruma a honlapunk (www.inventor.hu) volt,
melyet állandóan frissítettünk. A PATENT hírlevelünk a második eszköz, melyből egy
számot adtunk ki, tagjainknak postázva.
4.) Oktatási tevékenység
Több éven keresztül sikeresen folyt a számítógépes innovációs tanfolyam (kooperációban a
Műszaki Egyetemmel és a Microsofttal) egyetemistáknak. Állami anyagi hozzájárulás
elapadása miatt, beszüntettük ezt a tevékenységet.
5.) Érdekvédelem
Tagjaink kérelmére eljártunk érdekvédelmi (bitorlás) ügyekben. Több száz esetben adtunk
innovációs tanácsokat, személyes megbeszéléseken és virtuális úton.

6.) Anyagi helyzetünk
Az adófizetők 1%-kos felajánlásaiból 622 ezer Forint támogatás érkezett. Tagjaink és
vállalkozásaik közel 2,4 millió Forint összeget jutattak az Egyesületnek.
Semmilyen állami támogatást nem kaptunk a Nemzeti Együttműködés Kormányának
uralkodása óta. Megértjük, hogy a magyar állam rossz anyagi helyzetben van. Meglepődtünk
viszont azon, hogy míg például a fogászati turizmus, a foci akadémia vagy a játékfilmgyártás
támogatására milliárdok jutnak a közösből, a feltalálásra pedig semmi.
A MAFE gazdálkodása jellemző volt a takarékoskodás. Összehasonlítás végett megadjuk a
2010. évi számokat is.
Bevételek
Tagdíj
Nettó árbevétel
Támogatások össz
Banki kamat
Bevételek összesen
Kiadások
Belföldi kiállítás
Külföldi kiállítások
IFIA hozzájárulás
Kiállítási ktg.össz.
Posta, telefon, internet
Anyag
Bank ktg
Illeték
Bérleti díj
Biztosítás
Karbantartás
Üzemanyag
Egyéb szolgáltatás
Reprezentáció
Értékcsökkenés
Működési költségek összesen
Kiadások összesen
Kiegészítő adatok
Kölcsön vissza
Kölcsön
Beruházás
Eredmény

2010. (ezer Ft) 2011.(ezer Ft)
836
1786
16098
9
18729

754
1600
3008
0
5362

1846
19802
10000
31648
835
385
196
6
0
98
284
231
905
108
181
3229
34877

59
3383
0
3442
677
101
210
6
379
38
7
130
63
9
76
1696
5138

4100
7533
42
-16148

873
8243
0
224

Támogatások részletezése
Források
Cél
Összeg (ezer Ft.)
Központi költségvetési szerv
NKTH/NIH
0
Privát szféra
Társaságok
Marketing
1 265
Magánszemélyek
Működés
1 121
SZJA 1%
Marketing
622
3 008
Összesen:
A MAFE 2011. évben juttatást senkinek sem nyújtott. A munkát önkéntes alapon végeztük.
A 2011. évi bevétel a tavalyi 29%-a volt csupán. Az Egyesületnek jelentős tartozása van.
A mérleg kiegészítő adatai a következők:

tárgyi eszközök nettó é.
Bank + pénztár
vevő követelés
rövid lejáratú tartozás
vagyonváltozás

2010.évben e Ft 2011.évben e Ft
136
57
993
1171
0
0
17746
17713
-16617
-16485

Az Ellenőrző Bizottság a könyvelést átnézte, azt rendben lévőnek találta.

