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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Magyar Feltalálók Egyesülete 2015. évi Közgyűlésén 
Időpont: 2016. január 15.  
Helyszín: XI. Budapest, Fehérvári út 130. 
Jelenlévők:  42 fő (jelenléti ívek mellékelve) 
 
 

A közgyűlés megnyitása 
 
Vedres András főtitkár:  

Bejelenti, hogy Szántay Csaba elnök egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a megjelenést, ezért 
maga helyett Zoltán István alelnököt bízta meg a 2015. évi Közgyűlés levezetésével. Ezután levetíti az 
Elnök video üzenetét, melyben üdvözli tagtársait, és sok sikert kíván. 

 

Zoltán István levezető elnök: 

14:05 órakor megnyitja a közgyűlést. Kijelenti, hogy az összehívás az Alapszabály szerint történt, mivel 
2015. december 14-én a MAFE honlapján (www.inventor.hu) és a „Patent” hírlevél 33. számában 
közlésre került a helyszín, az időpont és a napirend.  
Megállapítja, hogy az első meghirdetés időpontjában a közgyűlés határozatképtelen. Közli, hogy az új 
kitűzés 15 óra, ugyanitt. 
Ezután megnyitja Szántay Csaba 88 születésnapja alkalmából rendezendő ünnepséget, amelyen 
megjelent Farkas Szabolcs a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának műszaki elnökhelyettese.  
Ezután felkéri a Főtitkárt, hogy ismertesse a köszöntőket. 

 

Vedres András főtitkár: 
Felolvassa dr. Bendzsel Miklós SZTNH Elnök köszöntő levelét, majd tolmácsolja Köhler Mihály (84 
éves) tagtárs jókívánságait. Ezután kerül sor „A molekulák varázslója” című, elnökünkről szóló videofilm 
(készült 1995-ben, rendező: Bonta Zoltán) levetítésére. A vetítés után Szántay Judit, elnökünk felesége, 
elszavalta legújabb költeményeit, melyeket férje születésnapjára írt.  

 

Zoltán István levezető elnök: 

Szántay Judit és Gina részére pedagógiai segédeszköz alkotásaik 2006 és 2014 közötti sikeres külföldi 
szerepléseiért átadta az „IFIA Glory Medal” kitüntetést. 

 

Zoltán István levezető elnök: 

Az Alapszabály 4.3. pontja alapján a határozatképes közgyűlést a meghirdetett időben, 15 órakor 
megnyitja. Felkéri Vedres Andrást főtitkárt a jegyzőkönyv elkészítésére. 
A Himnusz éneklése közben szomorú szívvel búcsúztunk 2015-ben elhunyt tagtársainktól, akik a 
következők voltak: 

 

Horváth István Tamás  
Huszár András 
Ormós Zoltán dr. 
Vékás Gusztáv dr. 
Urbán István 

 

Ezután beterjeszti a napirend javaslatot: 
 

Napirend javaslat 
 

1. Beszámoló a 2015. évi munkáról és vita 
2. Tervek a 2016. évre és vita 
3. Alapszabály módosítása a civil szervezetekre vonatkozó új törvénynek megfelelően 
4. Két új titkár megválasztása lemondottak helyére  
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Kéri az egyéb javaslatokat a napirendhez. Miután ilyen javaslat nem érkezett, szavazásra teszi fel az 
elnökségi napirend javaslatot. A napirend javaslatot a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 

 

Zoltán István levezető elnök: 

Megadja a szót a Főtitkárnak, hogy ismertesse a beszámolót. 
 

Vedres András főtitkár:  

Beszámoló a MAFE 2015. évi tevékenységéről 
 
1.) A feltalálás és innováció helyzete a világban és nálunk. 
Az elmúlt évben az összes beadott új nemzeti szabadalmi kérelmek száma 2 570 000 volt. A legtöbb 
szabadalmat Kínában kérték a hazaiak, több mint 825 ezer találmányra. Ez az előző évhez képest  
26%-os növekedés Kínában. Második helyen az USA feltalálói (571 ezer találmány, +5%) harmadik 
Japán (328 ezer, -4%). negyedik Dél-Korea feltalálói voltak (206 ezer találmány, 8% növekedés), míg 
az EU országaiból összesen kevesebb bejelentést tettek az Európai Szabadalmi Hivatalnál mint 
egyedül Koreában (147 ezer, -0,4%).  

 

Hazánkban az elmúlt évben tovább csökkent a új találmányi bejelentéseink száma, amely 619 volt, az 
előző évben 641. Magyarországon 1995-óta az évenként feltalált hazai megoldások csökkenése két és 
félszeres, míg a világátlag két és félszeres növekedés ezen időszak alatt. A találmányi bejelentések 
66%-át független (azaz egyéni) feltalálók tették, míg a maradék 34% oszlott meg az intézményi 
(vállalkozások, egyetemek stb.) alkotói között. Ez az arány a világban inkább fordított. A hazai feltalálás 
jelenleg történelmi mélyponton van, soha sem volt még ilyen kevés hazai találmány egy naptári év alatt. 

 

Sajnos a hazai találmányi bejelentések színvonala a világátlaghoz képest nagyon gyenge. Erre abból 
lehet következtetni, hogy a hazai bejelentések kevesebb, mint egy harmada nyeri el a szabadalmi 
oltalmat.  

 

A hazai használati mintaoltalmi bejelentések száma évek óta 250 ügy körül mozog. Ez a piac konform 
oltalmi forma igen népszerű a gyors gazdasági fejlődést elérő országokban, nálunk nincs növekedés 
ezen a téren. A hazai védjegybejelentések száma is évek óta stagnál (3500 körül), valamit hasonlóan a 
forma-oltalmi igény is alacsony értékben változatlan (200 minta évente). 

 

Magyarországon az elmúlt évben külföldről összesen 270 ezer szabadalmi igény érkezett szemben az 
előző időszak 250 ezer kérelmével. Erre a hatalmas piacfoglalásra a válaszunk 600 körüli új magyar 
szabadalmi igény. Ez a gazdasági helyzet nem más, mint gyarmatosítás. Hazánkban az összes 
érvényben lévő szabadalom 20 ezer, amelynek tulajdonos megoszlása: 23 % német, 22% USA, 8% 
svájci, és csak az oltalommal rendelkező technikai megoldások 4%-a van magyar kézben. A fejlett 
gazdasággal rendelkezők esetében ez 50% feletti érték. 

 

Szabadalmaztatott találmányok nélkül nincs innováció. Innováció nélkül viszont nincs prosperitás. A 
rendszerváltás utáni kormányok nem voltak képesek megállítani a műszaki alkotások terén a 
hanyatlást. Voltak jó intézkedések, amelyeknek hatása csak hosszabb távon érvényesülhet. Sajnos 
azok a jó kezdeményezések a kormányváltások áldozatai lettek. Az utóbbi két Orbán-kormány nem 
tudta érdekelté tenni az embereket, hogy alkossanak. A társadalmi légkör inkább romlott, az inspiráció 
hiányzik. Jellemző erre, hogy az érvényben lévő innovációs törvény nem is nevesíti a feltalálást. Ezek 
után nem is csoda, hogy csak egyetlen állami támogatást ígérő pályázat létezik, amely csak 2015. év 
decemberében indult és a szabadalmaztatás magas költségeit ígéri átvállalni. Ezzel a baj az, hogy 
előleget a nyerteseknek nem fizetnek. A pályázók nagy hányada nem rendelkezik forgóalappal, tehát ez 
a pályázat nem segítség számukra. 

 

Ékes bizonyítéka, hogy a kormányzat mennyire nem tartja fontosnak a feltalálást az, hogy a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala hat évtizede használt épületét a Kormány átadta a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda néhány ügyosztálya számára. Az SZTNH rövid határidővel, december közepéig át kellett, 
hogy költözzön Budapesten, a II. János Pál pápa tér 7. szám alá.  

 

Ezzel kapcsolatban egy nyílt levelet küldtünk dr. Bendzsel Miklósnak, a Hivatal elnökének. Abban 
leszögeztük hogy:  

 

 „A szabadalmak regisztrálása megkívánja a hatósági munka, nyilvános helyen való folytonos 
végzését. Leszögezzük, hogy ez a hazai feltalálók érdeke. Nem vitatjuk azt, hogy a mindenkori 
Kormány a kezelője (de nem tulajdonosa) az állami vagyonnak, mint a Budapest, V. Garibaldi 
utca 2.szám alatti ingatlannak is, tehát ebből következően dönthet a tulajdon hasznosításáról.  

 

Azonban e döntési jognak van egy korlátja, ami pedig a közérdek. Álláspontunk szerint a 
közérdek esetünkben a szellemi tulajdonnal kapcsolatos hatósági tevékenység 
zökkenőmentes folyamatos végzése. A közérdek szempontjából pedig mindegy, hogy a 
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Miniszterelnök munkájával kapcsolatos új hivatalok, mint a Kommunikációs Államtitkárság és a 
Nemzeti Kommunikációs Hivatal alkalmazottjai, hol ülnek íróasztaluk mellett. Nem beszélve 
arról, hogy ezen új közszolgák az elfoglalandó épületben nem is lesznek főnökeik fizikai 
közelében. Az átköltözésre nagyon rövid határidőt szabtak. Fentiekből következően 
megállapíthatjuk, hogy a Kormány nem a jó gazda módján járt el intézkedésével. 

 

A Magyar Feltalálók Egyesülete ebben a helyzetben átérzi mindazt a nehézséget ami Önre és a 
Hivatal alkalmazottjaira hárul a rövid határidőn belüli székhelyváltoztatás miatt. Szolidárisak 
vagyunk önökkel. Ezért felajánljuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, hogy szerény 
eszközeinkkel, élőmunkával és kisbuszunk szállító kapacitásával segítünk az átköltözésüknél.” 

 
2.) A MAFE tagsága 
Az Egyesület adatbázisában 5882 fő szerepel. Aktív tag (akinek nincs 3 éves tagdíjhátraléka, és 
találmányi tevékenységet fejt) ki 347 fő. 2015-ben belépett 19 fő, ami négyszerese a tavalyinak, és 
tagsága megszűnt 7 feltalálónak elhalálozás vagy kilépés miatt.  
 
3.) Hazai események 
A „Magyar Feltalálók Napját” 2015. évben június 12-én ünnepeltük meg Balatonfűzfőn a Laguna Yacht 
Klubban. Az egész napos rendezvényen 45 tagtársunk vett részt. Octavian Plesa, a Romániai Feltalálók 
Társaságának elnöke és neje volt a díszvendégünk. Előadással tisztelegtünk Szent-Györgyi Albert mint 
sportember emlékének. A nap hátralévő részében közös ebéd, majd vitorlázás és strandolás volt. 

 

A Piac & Profit újság december 3-án Budapesten „K+F és Innováció a 21. századi Európában” címmel 
konferenciát és kiállítást rendezett, ahol több tagunk is megjelent, mert a MAFE egy plenáris előadással 
és öt hasznosított találmány bemutatásával szerepelt szép sikerrel.  
 
4.) Tájékoztatás 
Tájékoztatói tevékenységünk legfontosabb fóruma a honlapunk (www.inventor.hu) volt, melyet 
állandóan frissítettünk. A PATENT hírlevelünk a második eszköz, melyből a 33. számot adtuk ki, 
tagjainknak postázva.  

 

A média alig foglalkozott érdemben a feltalálással. Nyilvánosságot egyesületünk az SZTNH székház 
elvételével kapcsolatban kapott (Klub Rádió, Lánchíd Rádió). A média találmányokat idéző legtöbb 
megnyilvánulását megvizsgálva kiderült, hogy a szereplő megoldások jogi értelemben véve, de műszaki 
vonatkozásban sem találmányok. Az ilyen közlések inkább ártalmasok a feltalálás ügyének. 
 
5.) Érdekvédelem 
Több száz esetben adtunk innovációs tanácsokat, személyes megbeszéléseken és virtuális úton. 
Tagjaink kérelmére eljártunk érdekvédelmi ügyekben egyeztetői szerepben. Azt tapasztaltuk az évek 
során, hogy szaporodnak a bitorlási ügyek. Ez a bitorlók elrettentésének gyengülésével, illetve a 
korrupció növekedésével magyarázható. A sértettek ellenlépéseinél, a mozgásterük növelésére, a 
MAFE, mint érdekvédelmi feladatokat ellátó szervezet, feljelentőként léphet fel. Ez a taktika vonatkozhat 
az innovációs hiénák (invention/innovation scam) ellenes harcra is. Sajnos a feltalálók kárára elkövetett 
innovációs szélhámosságok sok esetben tetemes anyagi veszteséget okoznak tagjainknak. 
 
6.) Anyagi helyzetünk 
A MAFE gazdálkodásának adatait a Felügyelő Bizottság ellenőrizte és rendbe valónak találta. Szokásos 
módon a tagság elé tárjuk pénzügyeinket összehasonlítás végett megadva a 2014. évi adatokat is ezer 
Ft. bruttó értékekben.  
Összes bevételünk 1,033 millió Forint volt, az előző évi csupán 11%-a, mivel tavaly még kaptunk a 
feltalálók világszervezetétől (IFIA) támogatást, de most már nem. 

 

Az adófizetők 1% felajánlásaiból 203 ezer Forintnyi támogatás érkezett, tavalyi összeg 259 ezer Ft. volt. 
Tagdíjbevétel gyakorlatilag a tavalyihoz hasonló szinten maradt: 830 ezer Forint volt. Többen jelentős 
összeggel megtoldották tagíjaikat, köszönet érte. Semmilyen állami támogatást nem kaptunk a Nemzeti 
Együttműködés Kormányától ebben az évben. A Civil Alaphoz pályáztunk, de támogatásunkat 
elutasították, majd váratlanul december hónapban megítéltek nekünk 250 ezer Forint összeget 
működésünk támogatására. Feltehetőleg ezt 2016-ban fogjuk megkapni, mert jelenleg még nincs 
szerződés rá, csak ígéret. 

 

Kiadásaink jelentős mértékben (45%) csökkentek a külföldi bemutatókon való szerepléseink 
beszüntetése miatt.  

 

A MAFE 2014. évben pénzbeli juttatást senkinek sem nyújtott. A munkát önkéntes alapon végeztük. 
Az Egyesületnek rövid lejáratú tartozását sikerült csökkenteni. 
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Az alábbiakban a 1-3. táblázatokon megadjuk a 2015. évi gazdálkodásunk adatait. 
 
 

   
Bevételek 2014. (ezer Ft) 2015.(ezer Ft) 

Tagdíj 897 830 

Nettó árbevétel 0 0 

Támogatások össz. 7953 203 

Banki kamat   0 

Bevételek összesen 8850 1033 

Kiadások     

Belföldi rendezvény 0 0 

Külföldi kiállítások 1865 0 

      

Kiállítási ktg.össz. 1865 0 
Posta, telefon, 

internet 210 186 

Anyag 128 72 

Bank ktg 231 67 

Illeték 0 0 

Bérleti díj 52 145 

Biztosítás 0 110 

Utiköltség 0 257 

Karbantartás 20 0 

Üzemanyag 62 124 

Egyéb szolgáltatás 221 87 

Reprezentáció 0 0 

Értékcsökkenés 33 221 
Működési költségek 
összesen 957 1269 

Kiadások összesen 2822 1269 
 
 

1. táblázat – A MAFE gazdálkodása 
 
 

   
Támogatások részletezése 

Források  Cél  Összeg (ezer Ft.) 

Központi költségvetési szerv                        -       

Privát szféra     

Magánszemélyek Működés                    830     

SZJA 1% Működés                    203     

      

Összesen:                          1 033 
 

2. táblázat – A MAFE támogatásai 
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     2014. (évben e Ft) 2015. (évben e Ft) 

Tárgyi eszközök nettó é. 207 85 

Bank+pénztár 694 376 

Vevő követelés 0 0 

Rövid lejáratú tartozás 2152 1950 

Vagyonváltozás -11243 -1489 
 

3. táblázat - A vagyonváltozás 
 

Zoltán István levezető elnök: 

Megkérdezi, hogy kinek van észrevétele, kiegészítése a beszámolóhoz? 
 

Zoltán István levezető elnök: 

Miután hozzászóló nem jelentkezett, Zoltán István levezető elnök szavazásra teszi fel a Beszámolót.  
Megállapítja, hogy a Közgyűlés a Beszámolót egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta.  
Ezután felkéri Vedres András főtitkárt, hogy ismertesse a 2015. évi munkatervet és Költségvetést. 
 

Vedres András főtitkár: 

Munkaterv és költségvetés a 2014. évre 

 

1.) Érdekvédelem  

 Tanácsadó, érdekvédelmi szokásos tevékenységünk végzése 

 Innovációs hiénák elleni felvilágosító tevékenység fokozása 

 Bitorlás ellenes tevékenység 
 

2.) Inspiráció 
Fontosnak tartjuk tagjaink és az innovációban érdekeltek figyelmét felhívni a feltalálás fontosságára. 
Ennek érdekében ismerté kívánjuk tenni modern média segítségével (videofilm, Internet) néhány 
hazai sztár feltaláló munkásságát, különös tekintettel Szántay Csaba elnökünk pályájára.  
Konferenciákat, szemináriumokat szeretnénk szervezni másokkal közösen a technológiák új irányairól, 
valamit arról, hogy mit is érdemes hazánkban feltalálni. 

 

3.) A Magyar Feltalálók napjának megünneplése 
Nyolcadik alkalommal fogjuk megrendezni ezt az eseményt, hogy fokozottan ráirányítsuk a 
közfigyelmet a műszaki alkotómunka fontosságára. Az ünnepség június 13-dikán esedékes. Várjuk a 
tagság javaslatait a helyszínre, tematikára és időpontra vonatkozólag. Végleges döntést az Elnökség 
hoz a javaslatok értékelése után. 

 

4.) Tájékoztató tevékenység 
Folytatjuk a naprakész tájékoztató tevékenységünket a www.inventor.hu honlapunkon. Elkészítjük a 
PATENT 34. számát, és elküldjük tagjainknak a 2016. évi Közgyűlés előtt. 

 
5.) Költségvetés a 2015. évre 
 

Költséghely  Saját forrás, (e. Ft) 

Rendezvények, marketing   

Belföldi rendezvények 200  

Információs tevékenység   

Honlap állandó frissítése 100 

PATENT hírlevél 200 

Működés  700  

Mindösszesen  1200  

 
1. táblázat – A költségvetés 

http://www.inventor.hu/
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Zoltán István levezető elnök: 

Megnyitja a vitát a Munkaterv és a Költségvetés felett. 
 

Ambrus Imre: 
A „K+F és Innováció a 21. századi Európában” konferencián tapasztalta, hogy a Főtitkár előadása, 
melyben a „metenolgazdaságról” is szó volt nagy sikert aratott. Ezért javasolja, hogy rendezzünk 
konferenciát a „metenolgazdaságról”. 
 

Simonyi Endre: 
Javasoljuk az illetékeseknek, hogy feltalálóknak adjanak jogot bírósági szakértői tevékenységre 
találmányi ügyekben, mivel ahhoz a kérdéshez legjobban a feltalálók értenek. 
 

Gál György: 
Javasolja, hogy a „Magyar Feltalálók Napja” helyszíne az Öntödei Múzeumban legyen Budán. Egyben 
felajánlja, hogy a terembért fizeti. 
 

Raisz Iván: 
Támogatja, hogy népszerűsítsük a „metenolgazdaságot” és Oláh György munkásságát. Egyben 
beszámol arról, hogy találmányának a hasznosítása, egy referencia üzem létrehozása, amely 
kommunális hulladékból metanolt állít elő, sikerrel halad. 
 

Szunai Miklós alelnök: 
Beszámol arról, hogy a vezetésével tevékenykedő Széchenyi Tudományos Társaság sikeresen 
pályázott egy gyógynövényeinkkel foglalkozó könyv kiadására. Felajánlja tapasztalatait hasonló 
könyvkiadói tevékenység folytatásánál. 
 

Szöllösy János főtitkárhelyettes: 
Javasolja a a „Magyar Feltalálók Napja” helyszínének a Zamárdi Kempinget, ahol ő vezetőségi tag. 
Kedvezménnyel jutnánk területhez a nyáron. 
 

Zala Tamás: 
A „metenolgazdaságot” és Oláh György munkásságát fontosnak tartja, rendezzünk azokról 
konferenciát. 
 

Zoltán István levezető elnök: 
Miután több hozzászólás nem érkezett, megköszöni a hozzászólásokat. A javaslatokat az Elnökség 
megtárgyalja, és beépíti a munkatervbe. Ezután Zoltán István levezető elnök szavazásra teszi fel a 
Munkatervet a Költségvetéssel.  
Megállapítja, hogy a Közgyűlés a 2015. évi Munkatervet ás a Költségvetést egyhangúlag, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 

Zoltán István levezető elnök: 
Ezután bejelenti, hogy következik az Alapszabályunk újbóli módosítása. A Fővárosi Törvényszék 2015. 
szeptember 5-i végzésében 11 helyen további módosítást rendelt el az Első Rendkívüli Közgyűlésen, 
2015. május 5-én elfogadott átdolgozott Alapszabályunkban. Az első módosítást természetesen a 
Törvényszék által előírtak szerint tettük meg, de úgy látszik azok után sem felelt meg dokumentumunk 
az új Polgári Törvénykönyvnek. A civil szervezeti áttérés végrehajtása érdekében most jogi szakértőkkel 
konzultálva újabb módosításokat hajtottunk végre a kért 11 helyen, és az új szöveget december végén 
a honlapunkon mindenki számára elérhetővé tettük. Érdemi észrevétel nem érkezett. Felkéri a Főtitkárt, 
hogy ismertesse az új Alapszabály szövegét. 
 

Vedres András főtitkár: 
Bemutatja a Közgyűlésnek az elfogadandó szöveget, melyben az új bedolgozott változtatások piros 
színnel vannak feltüntetve. 
 

A Magyar Feltalálók Egyesületének Alapszabálya 
Módosításokkal (piros színnel) egységes szerkezetbe foglalva 

 
1. § Általános rendelkezések 
1.1. Az egyesület neve: Magyar Feltalálók Egyesülete, rövid neve: MAFE (a továbbiakban: Egyesület). 
1.2. Az Egyesület székhelye: Budapest, XIV. kerület Öv utca 95/a.  
 
2. § A Magyar Feltalálók Egyesületének meghatározása, céljai, tevékenysége és működési 
alapelvei 
2.1. A MAFE a feltalálók és a szabadalmasok érdekvédelmét, érdekképviseletét és érdekeik 
érvényesítését ellátó, nem profitérdekeltségű egyesület. 
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2.2. Az Egyesület törekszik arra, hogy a feltalálók a társadalom megbecsülésében részesüljenek, 
küzdeni kíván egy olyan gazdasági környezetért, amely hatékonyan ösztönzi és elismeri a megújító 
gondolkodást, az alkotómunkát, a feltalálói tevékenységet. A MAFE törekszik a műszaki kultúránk 
megismertetésére és megbecsülésére. Figyelemmel kíséri a feltalálók és a szabadalmasok érdekeit. A 
MAFE harcol a feltalálással kapcsolatos etikátlanság és igazságtalanság ellen. 
2.3. A MAFE célja, és egyben a legfontosabb szolgáltató tevékenysége az alkotóerő növelése és 
hatékony felhasználásának elősegítése, a találmányok létrejöttének, megvalósulásának és az új 
termékek kereskedelembe vételének előmozdítása. Az Egyesület szolgáltatásaiból a tagi körön kívüliek 
is részesülhetnek. 
2.4. A MAFE tevékenysége állami feladatokat is segít, az iparjogvédelmi és innovációs törvények, 
nevezetesen: 1995. évi XXXIII. törvény, 1991. évi XXXVIII. és XXXIX. törvény, 2001. évi XLVIII. törvény, 
illetve 2014. évi LXXVI. törvény széleskörű társadalmi érvényre jutásának érdekében.  
2.5. A MAFE működésének legfontosabb alapelve a szolidaritás és a demokrácia. Az Egyesület együtt 
kíván működni hazánk és a világ hasonló célokat követő szervezeteivel. 
2.6. Az Egyesület független a politikai pártoktól. A MAFE politikai szervezetektől anyagi támogatást nem 
fogadhat el, és politikai szervezeteknek anyagi támogatást nem nyújthat. 
2.7. A MAFE elődjének tekinti a hazánkban 1945-ig működő Magyar Feltalálók Országos Szövetségét. 
 
3. § A tagság 
3.1. A tagsági jogviszony létesítése az Elnökséghez intézett kérelem alapján történik. Kérelmi 
szándéknak tekinthető a tagdíj befizetése is. 
3.2. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével;  
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;  
c) a tag kizárásával;  
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

3.2.1. Kilépéssel bármikor megszűntethető a tagi jogviszony a tag által az Egyesület képviselőjéhez 
intézett írásbeli nyilatkozattal.  
3.2.2. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondással szűnik meg, ha a tag három egymást követő 
évben nem fizet tagdíjat és a tagdíjhátralékot az esedékességtől számított hat hónapon belül nem 
rendezi. Ez esetben az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 
A felmondásról az Egyesület Közgyűlése dönt. 
3.2.3. A tag kizárása: A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 
3.2.3.1 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.  
3.2.4. A tagsági jogviszony automatikusan megszűnik a tag halálával vagy jogutód nélküli 
megszűnésével.  
3.3. A MAFE rendes tagja lehet, aki legalább egy magyar szabadalom, használati minta, növényfajta, 
mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának, vagy designek feltalálója vagy társfeltalálója, illetve 
alkotója vagy társalkotója. 
3.3.1. A rendes tag jogai: A rendes tag részt vehet a MAFE tevékenységében és rendezvényein, 
valamint az Egyesület Közgyűlésén szavazati joga van, ott tisztségre választhat és választható. 
3.3.2 A rendes tag kötelességei: A rendes tag köteles az Alapszabályt betartani, és tagdíjat fizetni. 
3.4. A MAFE pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy.  
3.4.1. A pártoló tag jogai: Részt vehetnek a MAFE tevékenységében és rendezvényein, valamint az 
Egyesület Közgyűlésén, de nem határozhatnak, nem választanak és nem választhatók. 
3.4.2. A pártoló tag kötelességei: A pártoló tag köteles az Alapszabályt betartani, és tagdíjat fizetni.  
 
4. § A MAFE testületi szervei 
4.1. A Közgyűlés: a MAFE döntéshozó szerve, amely a rendes tagok összességéből áll. 
4.1.1. A Közgyűlés jogosultságai: 

a) az Alapszabály megállapítására illetve módosítására, a jelenlévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozatával; 
b) az Elnökség megválasztására és visszahívására, egyszerű többséggel; 
c) az Elnökség éves beszámolójának elfogadására, egyszerű többséggel; 
d) az évi költségvetés, a tagdíj megállapítására, egyszerű többséggel; 
e) az Egyesület céljainak módosítására, a megszűnés és más társadalmi szervekkel való 
egyesülés kimondására, a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozatával; 
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f) valamint minden olyan tevékenységre, amelyet az Alapszabály vagy magasabb jogszabály ide 
utal vagy a Közgyűlés magához von. 

4.1.2. A rendes Közgyűlését évente egy alkalommal, a gazdasági mérleg elkészülte után, kell 
összehívni. A meghívót az ülés előtt minimum 8 nappal kell a tagság körében közzétenni, a hely és 
időpont, valamint a napirend megjelölésével.  
4.1.2.1 A napirend kiegészítését a tagok és az egyesület szervei a közgyűlési meghívó közzétételétől a 
Közgyűlés megnyitásáig kérhetik a Közgyűlést összehívó személytől a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a napirend 
kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, 
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítéséről. 
4.1.2.2 A közgyűlés nem nyilvános; azon a rendes illetve pártoló tagokon, és az ügyvezetésen kívül a 
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak vehetnek részt. 
4.1.2.3 A közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke, vagy akadályoztatása esetén valamelyik 
általa megbízott alelnök.  
4.1.2.4 Közgyűlésről jegyzőkönyvet a Főtitkár, akadályoztatása esetén a Főtitkár-helyettes készíti és két 
Közgyűlés által kijelölt tag hitelesíti. A jegyzőkönyvet, benne a határozatokat az Egyesület honlapján 
kell nyilvánosságra hozni. 
4.1.3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A 
határozatképtelenség miatt egy későbbi időpontban összehívott ülés az eredeti napirendi pontok 
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha fentiekről a meghívóban a tagokat 
előre tájékoztatták. 
4.1.4. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással történik. A levezető Elnök zárt szavazást 
rendelhet el, ha azt a Közgyűlés jóváhagyja. 
4.1.4.1 A Közgyűlésen szavazati joguk csak a rendes tagoknak van. 
4.1.5. A Közgyűlés a tárgyalás előtt a levezető elnök javaslatára két jegyzőkönyv hitelesítőt és három 
szavazatszámlálót választ. 
4.1.6. A MAFE rendkívüli Közgyűlésének összehívását a Törvényszék, illetve a tagság legalább  
10 %-a kezdeményezheti írásban az Elnökségnél, a javasolt napirendet is megadva. Ez esetben az 
Elnök a rendkívüli közgyűlést 30 napon belül köteles összehívni. 
4.1.6.1 Az Elnök köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha  

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy  
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

4.1.6.1.2 Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
4.2. Az Elnökség: a Közgyűlés által jóváhagyott program és határozatok végrehajtásáról gondoskodik.  
4.2.1. Az Elnökség maximum kilenc és minimum öt főből áll, tagjai az elnök, a főtitkár a főtitkár-
helyettes, két elnökhelyettes, és négy titkár. Vezető tisztségviselő csak is a MAFE természetes 
személyiségű, rendes tagja lehet. 
4.2.1.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
4.2.1.2 A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  
4.2.1.3 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült.  
4.2.1.4 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói 39. § (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. X Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. Létesítő okirat 
szempontjából releváns ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.  
4.2.1.5 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  
4.2.2. Az Elnökséget a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja meg. 
4.2.2.1 Egy elnökségi tag maximum két feladatkört is elláthat. 
4.2.3. Tisztújításkor a Közgyűlés a leköszönő Elnökség javaslata alapján először megválasztja az 
Elnököt, majd az elnök javaslatára egyenként, funkció szerint, az Elnökség illetve a bizottságok tagjait. 
A tisztségviselők jelölésénél az elnök majd a Közgyűlés köteles figyelembe venni a 2011. évi CLXXV. 
törvényben előírt összeférhetetlenségi szabályokat. 
4. 3. Az Elnökség tagjainak feladatköre:  
4.3.1. Az Elnök hívja össze a Közgyűlést, és az Elnökség üléseit, azokon elnököl.  
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4.3.2. A főtitkár az ügyvezető, önállóan képviseli az Egyesületet. A főtitkár feladatkörébe tartozik: 
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése, és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a  tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az Elnök tartós akadályoztatása esetén gyakorolja az Elnök jogait. 

4.3.3. A főtitkár-helyettes a főtitkár munkáját segíti, a főtitkár az akadályoztatása esetén a főtitkár-
helyettesre ruházza át feladatainak végzését. 
4.3.4. Az első alelnök az iparjogvédelmi terület szakkérdéseivel foglalkozik.  
4.3.5. A második alelnök az egyetemek és kutatóintézetekkel való kapcsolattartás felelőse.  
4.3.6. Az első titkár a külkapcsolatok kérdéseivel foglalkozik.  
4.3.7. A második titkár a hazai innovációs szervezetekkel való kapcsolattartást végzi.  
4.3.8. A harmadik titkár az ifjúság ügyeivel törődik. 
4.3.9. A negyedik titkár a sajtóval tartja a kapcsolatot. 
4.4. A Felügyelő Bizottság a 2011. évi CLXXV. törvényben előírtak szerint működik. Feladata az 
egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok 
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 
4.4.1. A Felügyelő Bizottságot, melynek elnöke és minimum két, maximum három tagja van, az elnök 
javaslatára a Közgyűlés választja meg öt éves mandátummal. 
4.5 Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás  

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;  
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;  
c) visszahívással;  
d) lemondással;  
e) a vezető tisztségviselő halálával;  
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával;  
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

5. § A MAFE testületi szerveinek, Elnökség és Felügyelő Bizottság működési szabályai 
5.1. A testületi szerveket 8 nappal az ülést megelőzően azok elnöke hívja össze, évente legalább egy 
alkalommal, írásban a napirend közlésével. 
5.2. Az ülés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van. A 
határozatképtelenség miatt egy későbbi időpontban összehívott ülés az eredeti napirendi pontok 
tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha fentiekről a meghívóban a tagokat 
előre tájékoztatták. 
5.3. Az ülés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 
a levezető elnök szavazata dönt. 
5.3.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 
minősül előnynek a MAFE cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a MAFE tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

5.4. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, azon az Egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 
5.5 Az Elnökség ülésein meghívottként részt vesznek a Felügyelő Bizottság tagjai is, de nem 
dönthetnek. 

 
6. § A határozatok és a nyilvánosság 
6.1. A testületi szervek ülésein csak a rendes, illetve a pártoló tagok vehetnek részt.  
6.2. A testületi szervek döntéseit az Elnökség nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni 
a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, személyét. 
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6.3. A Főtitkár gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való közléséről, írásban igazolható módon. A 
döntéseket az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
6.4. A MAFE működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén 
előre egyeztetett időpontban. 
6.5. Az Egyesület működésének és a szolgáltatásainak igénybevételi módjáról valamint a 
beszámolóinak közléseiről a "Patent" című időszaki kiadványában illetve a www.inventor.hu jelű 
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. A honlapon kell nyilvánosságra hozni a Közgyűlés 
jegyzőkönyvét is. 
 
7. § A MAFE gazdálkodása 
7.1. A MAFE pénzügyi alapja a tagdíjakból, valamint egyéb bevételekből tevődik össze. Az Egyesület 
vállalkozási tevékenységet csak céljai érdekében és azokat nem veszélyeztetve folytathat. A MAFE 
befektetési tevékenységet nem folytathat. 
7.2. A MAFE gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja a céljai 
elérése érdekében. 
7.3. A MAFE adott esetben állandó vagy időleges alkalmazottakat foglalkoztathat. A munkáltatói jogokat 
a főtitkár gyakorolja. 
 
8. § A MAFE megszűnésének esetkörei 
8.1 Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 
válhat szét. 
8.2 Megszűnik az Egyesület ha 

a) A tagok kimondják megszűnését;  
b) Az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 
d) Az arra jogosult szerv megszünteti az Egyesületet, feltéve mindegyik esetben, hogy az 
Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a 
bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.  

 
9. § Záró rendelkezés 
Azokban a kérdésekben, amelyekről jelen Alapszabály nem rendelkezik, az egyesülési jogról a 
közhasznú jogállásról 2013. évi V. törvény, valamint, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2013. évi CLXXV. törvény, továbbá, a civil szervezetek nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény vonatkozik. 
 

Zoltán István levezető elnök: 

Megkérdezi, hogy kinek van észrevétele, kiegészítése a módosított Alapszabály szövegéhez? 
 

Zoltán István levezető elnök: 

Miután hozzászóló nem jelentkezett, Zoltán István alelnök szavazásra teszi fel a módosított Alapszabály 
szöveget.  
Megállapítja, hogy a Közgyűlés az új Alapszabályt egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta.  
 

Zoltán István levezető elnök: 
Ezután bejelenti, hogy Boros Béla és Gágyor János titkárok megromlott egészségi állapotaik miatt 
lemondanak tisztségeikről. Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e Boros Béla 
titkár lemondását. 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés Boros Béla titkár lemondását egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a Közgyűlés elfogadja-e Gágyor János titkár lemondását. 
Megállapítja, hogy a Közgyűlés Gágyor János titkár lemondását egyhangúlag, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta 
 

Zoltán István levezető elnök: 
Ezután bejelenti, hogy az Elnökség a megüresedett harmadik titkári funkcióra Gál György tagtársat 
jelöli. Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a megbízatást. Miután Gál György igennel válaszolt, 
megkérdezi, hogy van-e törvényes akadálya a tisztség betöltésének? Miután a jelölt nyilatkozott, hogy 
nincsen, Gál Györgyöt az titkár jelölté nyilvánította. 
Megkérdezte a Közgyűlés, hogy van-e valakinek más személyre javaslata. Miután javaslat nem volt, 
szavazásra tette fel Gál György személyét a harmadik titkári tisztre. A közgyűlés ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Gál Györgyöt harmadik titkárnak megválasztotta.  
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Zoltán István levezető elnök: 
Ezután bejelenti, hogy az Elnökség a megüresedett negyedik titkári funkcióra Subert István tagtársat 
jelöli. Megkérdezi a jelöltet, hogy vállalja-e a megbízatást. Miután Subert István igennel válaszolt, 
megkérdezi, hogy van-e törvényes akadálya a tisztség betöltésének? Miután a jelölt nyilatkozott, hogy 
nincsen, Subert Istvánt az titkár jelölté nyilvánította. 
Megkérdezte a Közgyűlés, hogy van-e valakinek más személyre javaslata. Miután javaslat nem volt, 
szavazásra tette fel Subert István személyét a negyedik titkári tisztre. A közgyűlés ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül Subert Istvánt negyedik titkárnak megválasztotta. 

 
Zoltán István levezető elnök: 

Megállapítja, hogy a napirend megtárgyalása kimerült, a Közgyűlés munkáját elvégezte, ezért az ülést 
17:00 órakor berekesztette. 

 
Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vedres András főtitkár 
 
 
Hitelesítők:  

 
 
 
 
 
 
    Maruzsi László     Dr. Vedres Andrásné  
 
Melléklet:  Jelenléti ívek (három oldal) 


