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HÍREINK
Sikerek külföldön
Innovációs világeseményeken (Kína,
Irán és Horvátország) elismerést
szereztek 2014-ben hazánknak az
alábbi tagjaink:
BOGNÁR József (Puzzle, reklámeszköz), GYULAVÁRI Imre (Biológiai szennyvíztisztítás), JÉGER József
(Kártyajáték és 3D képmegjelenítés),
KOCSIS András és társai (Intelligens
italautomata; Bioszféra védelem és
Vasút felügyeleti rendszer), MUCSY
Endre (Pneumatikus szélkerék),
NÁDAS Béla (Szöghajtásos áttétel),
SZITA, Géza és társai (Pseudomonas
aeruginosa baktérium mérése vízben),
SZÖLLÖSY János (Humicin táplálék
kiegészítõ és Roncsolás mentes anyagvizsgáló) és TÓTH, Antal István (Kerti
egészség és energia bázis).
Feltalálók Napja - 2014
A Magyar Feltalálók Napját, amely
Szent-Györgyi Albert C-vitamin szabadalmának prioritás napján, június 13dikán van, immáron hatodik alkalommal ünnepeltük meg. Ennek keretében
itt rendeztük meg a Nemzetközi
Feltalálók Napja központi ünnepségét
is, a Kandó Villamosmérnöki Kar
dísztermében. Az ünnepi ülésen részt
vett az IFIA népes delegációja.
Az Egyesület Jubileumi Plakettjével
tüntettük ki Szántay Csaba, Csizmadia
Lajos és Gágyor János tagtársainkat.
Az ünnepség után Vári Éva feltalálótársunk a villájában és kertjében estig
tartó zenés pikniket rendezett a
résztvevõk számára.

Elhunytak
Az ügyvezetõség tagja, az Ellenõrzõ
Bizottság elnöke Wilheim László
életének 79. évében elhunyt. Utolsó
üzenete így szólt: „Ki kell tartani,
azért, hogy unokáinknak legyen jobb!”
Örökre eltávozott tagjaink még: Ádám
Pál, Nagy Gyula és Stella István.
A feltalálók örök dicsõsége fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében!
Szolgáltatásaink
Tagjaink számára a részvétel díjmentes
a belföldi rendezvényeinken, valamint
a tanácsadás minden kérdésben, ami a
feltalálással kapcsolatos. Ezek az
alábbiak.
A jogvédelem terén: A megfelelõ
iparjogvédelem kiválasztása, a találmányi gondolat megfogalmazása, szabadalmazhatósági vizsgálat, segítése.
A megfelelõ bejelentés elkészítése nem
tartozhat ránk.
Az innovációval kapcsolatban: A találmányi gondolat hasznosíthatóságának értékelése, hasznosítási lépések bírálata, találmányi marketing,
licencia szerzõdések elõkészítése.
Tanácsadás igény szerint, elõzetes
egyeztetés után az alábbi címek
valamelyikén törtéhet.
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Meghívó - Közgyûlés február 20-án
A MAFE 2014. évi Közgyûlését dr. Szántay Csaba elnök 2015. február 20-án
(péntek) 14 órára összehívta. Helyszín: Budapest, INNOSTART székház, II. emelet,
tanácsterem (Budapest XI. Fehérvári út 130.). Határozatképtelenség esetén az
Alapszabály szerinti második kitûzés: ugyanakkor 14:30 órára, ugyanott.
Napirend:
14:00 óra
Megnyitó majd a MAFE tagok által 2014-ben külföldön elnyert díjak átadása
14:30 óra
Beszámoló a 2014. évi munkáról (Közhasznúsági jelentés) és vita
Tervek a 2015. évre és vita
Ellenorzo Bizottság elnökének megválasztása
Szeretettel várjuk a díjazottakat és vendégeiket, a díjkiosztóra és tagjainkat a
Közgyûlésre.

Az adógaras
A NAV 2014-ben 256 ezer forintnyi támogatást közvetített felénk az 1%
adományokból. Ezt az összeget, közhasznú céljaink megvalósítására használtuk fel.
Az „adógaras” az utóbbi pár évben egyre csökken, ami országos jelenség.
Kérjük adózó tagjainkat, hogy továbbra is közösségünknek küldjék adójuk 1%-át.
Ezt megtehetik, ha a rendelkezõ nyomtatványon adózáskor a kedvezményezettnek
feltüntetik: Magyar Feltalálók Egyesülete, adószám: 19012487-1-43

A tagdíj
A MAFE tájékoztatója
Kiadó: Dr. Vedres András fõtitkár
Telefon: 06 20 945 8078
MAFE címe: 1591 Budapest, Pf.: 319
Telefon: 06 1 220 3040
www.inventor.hu
genius@inventor.hu

Megköszönjük azoknak, akik befizették a 2014. évi tagdíjat és várjuk a következõt.
Akik még nem adták fel, vagy új belépõk, kérjük, hogy azt utalják át: OTP Bank
11710002-20008945 sz. folyószámlára. Pénzesutalványt nem tudunk fogadni, csak
banki átutalást, vagy sárga csekket.
Emlékeztetõül: a MAFE tagdíj, keresõknek minimum évi 10 000 Ft., míg
nyugdíjasoknak, diákoknak minimum évi 1000 Ft.
Külön köszönjük, azoknak, akik a tagdíjukat jelentõs összeggel megtoldották
figyelemmel arra, hogy az állam 2010-óta nem részesít bennünket támogatásban.
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2010-óta várjuk, hogy javuljon a helyzetünk. A permanens forradalmi átszervezgetés most megajándékozott minket. A “törvénygyár” új innovációs regulát alkotott.
Valami sajnos kimaradt a paragrafusokból. Errõl szól Vedres András írása.

Csak egy szó és más semmi, a vágyunk csak ennyi...
Egyesületünk felnõtt korba lépett. Egyik aktív kezdeményezõje voltunk a
rendszerváltozásnak. Tagjaink, a zömmel független feltalálók alkották az elmúlt
negyedszázad hazai találmánykincsének közel háromnegyedét. A gyakorlat tanított
meg bennünket az innovációra. Végig „élveztük” a magyar állam innovációs
szerepvállalásait. Az OMFB és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
együttmûködõ, jó kapcsolatokat alakított ki velünk. Jelentõs támogatást kaptak a
hazai feltalálók találmányaik innovációjához és az Egyesület pedig a közös
találmányi marketing végzéséhez külpiacokon.
Az Oktatási Minisztérium illetékes fõosztálya és a Nemzeti Innovációs Hivatal
irányítása idején meglepõ módon, kutyába sem vettek minket. Az állami támogatás a
független feltalálóknak és az Egyesületnek elmaradt, ráadásul úgy, hogy az ígért
pénzek sem érkeztek meg. Eddig valahogy kibírtuk, még létezünk. Több mint fél
évvel ezelõtt Pálinkás József kormánybiztosként kezdte meg az átszervezést ezen a
téren. Nagy reményeket fûztünk irányításához. Felajánlottuk segítségünket. Végig
„elõszobáztuk” ezt az idõszakot, eddig még nem álltak szóba velünk.
A korábbi hivatal névcseréje most megtörtént, de ennél is fontosabb, hogy a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal visszakapta a 2010-ben elvarázsolt
innovációs pénzalapot. Mindennek törvényi alapja “A tudományos kutatásról,
fejlesztésrõl és innovációról” alkotott törvény, ami az elõzõ ciklus terméke. Akkor
még létezett az Országgyûlés Innovációs eseti bizottsága. Mint annak állandó
meghívottja igyekeztem hangot adni nézetemnek, hogy: „Nincs prosperitás
innováció nélkül, nincs innováció találmányok nélkül és nincsenek találmányok
feltalálók nélkül”. Az IFIA világszervezeti elnökségem alatt számos ország
innovációs gyakorlatában sikerült érvényesíteni ezt az elvemet. Mit is jelent ez? Azt,
hogy a gazdaságban a legfontosabb erõforrás a mûszaki területen alkotni képes
ember, akit feltalálónak nevezünk. Most meg fog lepõdni a nyájas olvasó, mert az a
szó, hogy „FELTALÁLÓ” az új hazai innovációs törvényben nem is szerepel. De
még a „találmány” szó sem lelhetõ fel a szöveg 8898 szava között.
Öt éven át reménykedtünk abban, hogy egyszer majd csak újraindítják a leállított
innovációs pályázati rendszert. Most talán vége a reményünknek?
Pedig a baj nagy. A hazai feltalálás történelmi mélyponton van. Tavaly kevesebb
hazai szabadalom született mint a II. Világháború utolsó évében. Ha így haladunk,
akkor a magyar feltaláló egy kitömött olyan baba lesz, aki egy Tajvanon készült
színes kockát forgat az épülõ Rubik-múzeumban. De a baba énekelni is fog, folytatva
a dalt: ... és csendben elmegyünk tovább! (Akkor ki marad itthon?)
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A magyar IFIA elnökség
Az IFIA mint a feltalálók világszövetsége, az egyetlen világszervezet az
innováció terén. Tagszervezetei 88
országból vannak. Vedres Andrást
2006-ban megválasztották az IFIA
elnökének, majd 2010-ben újraválasztották. Miután a beígért állami
támogatás 2010-tõl elmaradt, a következõ ciklusra már nem jelöltette magát.
Itt közreadjuk rövid beszámolóját.
Az IFIA célja a feltalálók érdekképviselete és találmányaik hasznosulásának
elõsegítése a nagyvilágban. Vedres
András feladata volt az IFIA irányítása. Megszervezte Budapesten az IFIA
Irodát.
Az IFIA irányítása
Napi kapcsolat tartás a tagszervezetekkel általában elektronikus eszközzel (Internet és telefon) történt. Például
e-mail küldés és fogadás 1000-2000
esetben volt évente. Az Elnök 3 alkalommal Kínában és egyszer Németországban rendezett Közgyûlést, minden esetben nemzetközi találmányi
kiállításhoz kapcsoltan. A Végrehajtó
Bizottságnak összesen 15 ülése volt,
háromszor Budapesten, nemzetközi
konferenciákkal társítva, és a többi
külföldön.
Az IFIA képviselete, a találmányok
népszerûsítése
Vedres Andás a két ciklus alatt 27
országban képviselte, népszerûsítette a
világszervezetet találkozva számos
ország állam és kormányfõjével,
illetékes miniszterekkel és innovációs
vezetõkkel valamint a tagszervezetek
tisztségviselõivel, tagjaival.

Tárgyalásain számos ország vezetõje
elfogadta az IFIA ajánlását, hogy a
prosperitás növelése érdekében támogatják a feltalálást. Ennek jól észlelhetõ
megnyilvánulásai voltak nemzetközi
találmányi kiállítások rendezésének
állami finanszírozásai, 17 országban és
2010-ig Magyarországon is. Egy ilyen
kiállítás a rendezõ ország gazdaságának élénkítéséhez is hozzájárul.
Ezeken a fórumokon az Elnök kollektív
találmányi bemutatókat szervezett.
Például Budapesten az Õszi Vásár
keretében, 2006-ban és 2009-ben a
GÉNIUSZ
nemzetközi találmányi
kiállításokon több mint ezer új találmány mutatkozott be 30 országból.
Külföldön az IFIA keretein belül, az
elsõ elnöki ciklusban 430, míg a másodikban 120 díjmentes bemutatási lehetõséget kaptak a magyar feltalálók.
A számítógépes találmányok egyöntetû
világméretû oltalma még várat magára.
Az EU szabadalmi jogrendjének ilyen
irányú módosítása érdekében az Elnök
több akciót szervezett, mint például
világbajnokságokat az ilyen alkotások
feltalálóinak. A magyarok szép sikereket arattak ezeken a világversenyeken, mint az IFIA által a környezetvédelmi találmányok számára rendezett nemzetközi kiállításokon is.
Dizájn és kulturális innovációs seregszemléket is tartott az IFIA, népszerûsítendõ az alkotói tevékenység kiszélesítését.
Vedres András sok éves lobbi tevékenységet folytatott az egységes
európai szabadalmi oltalom bevezetéséért. 2014-ben elindult a tényleges
európai szabadalom.

