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Az árva MAFE

április
Egy társadalmi szervezet is megszületik egyszer, mint a Magyar Feltalálók
Egyesülete 1989-ben. Ugyanúgy, mint
a lényeknél az életre keléshez apa és
szülõanya kell. A feltalálói érdekek
képviseletének szükségszerûsége sarkallt egy apát egy teremtõ aktushoz. A
„menyasszonyt”a Kádár-kor végnapjaikor elfogadott egyesületi törvény
hozta meg, amely végre megengedte
civil szervezetek létrehozását.
Kimondhatjuk, hogy a MAFE szülõanyja a rendszerváltozás volt. Fiatal,
szép édesanya, a kiépülõ új rendszer,
szeretettel fogadta a csecsemõt. A
pólyás MAFE azonnal mindent megkapott, ami az életéhez szükséges volt.
Egyre többen jöttek megcsodálni és
szolgálni a kisdedet, jászlához helyezve találmányaikat. A MAFE így hamar
felcseperedett. Közben a fiatal szülõanya megszépült, olyan kívánatossá
vált, hogy új civil szervezõdések sokaságának lett még a szülõje.

zatosan kiszivattyúzzák. Semlegesítik
az egyéni kezdeményezés felhajtó
erejét. Széklábfaragásra fogják az alkotó erõnket. Gyûlöletkeltéssel láncolják
össze az embereiket. A bérenceik
kórusa mindenütt hangosan zengi a
hatalmuk dicséretét, elnyomva a dallal
a szegényeink sóhaját és a betegeink
jajszavát. Mindezt a társadalmi mérget
egy szûk réteg a hatalom birtoklásáért
zúdítja ránk. A piros-fehér-zöld fátyollal eltakart zászlajukon elõbukkan a jelszavuk: “Lopás - Gyülölet”.
A MAFE szülõanyja, mára tetszhalott
lett. Az apa egyben biztos, hogy a
szülõanya, az 1989-es rendszerváltás
feltámad! Tehát a MAFE jelszava:
“Alkotás - Szeretet” gyõzni fog a
“Lopás - Gyülölet” felett!
Vedres András, az apa

Jó volt ebben a testvéri rokonságban
ifjúnak lenni. Élvezni a szeretet fûtötte
légkört, amely szabad volt és demokratikus. A rendszer engedte játszani
gyermekeit, elvárta a kezdeményezéseket, megbecsülte az alkotó munkát,
a teljesítményt és szerette a szépet.
A már felnõtté lett MAFE gyszer csak
azt érzékelte, hogy a szülõanyja, a
rendszerváltás, 2010-töl egyre erõtlenebb lett, mert egy rátelepült rendszer
biztosan ölõ légkörrel mérgezi. A közegünkbõl a szabadság légkörét foko-
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KÖSZÖNTÕ
Az Egyesület megalakulásának 30. jubileuma alkalmából
Jubileumunk alakalmából tisztelettel
köszöntjük az olvasót, és kívánjuk,
hogy ismét nagy számban szülessenek
magyar találmányok. Mûszaki alkotások nélkül pang az innováció, és ha az
innováció renyhe, akkor nem növekedhet a jólét.
Megalakulásunk évében még évi több
mint négyezer találmányi bejelentést
tettünk, ez mostanra évi kétszázra
csökkent.
Sajnos a rendszerváltás óta olyan
társadalmi-gazdasági helyzet alakult ki
nálunk, amely kevésbé igényli a hazai
találmányokat, így a szükség oldaláról
csökkent a kényszer. Ráadásul a
kormányzataink nem hoztak olyan
anyagi ösztönzõket, amelyek személyesen érdekeltté tették volna alkotni a
feltalálókat.
A MAFE a maga szerény eszközeivel
igyekszik mérsékelni hanyatlásunkat a
feltalálásban. Hatni igyekszünk, hogy

növekedjék hazánkban az alkotói kedv,
és az új mûvek akadálytalanul, gyorsan
hasznosuljanak a köz javára.
Ez a törekvésünk vezérelt minket a
jubileumi évünk programjainak kialakításánál. A sikerhez a legfontosabb
kellék az alkotni képes emberfõ. A
MAFE tagsága a kezdeti ötezer
feltalálóról mára ötszáz fõre csökkent.
Keressük új tagjainkat, akik hajlandóak
a közös ügy érdekében szövetkezni
velünk. Ezért a 2010 óta megcsappant
anyagiinkat nem kímélve, eljuttatjuk
ezt a hírlevelünket azokhoz, akik 2015
óta szabadalmat, illetve használati
mintát szereztek, hátha elfogadják a
feléjük nyújtott kezet, mert: egységben
az erõ!
Tisztelt olvasó! Búcsúzóul egy közhelyként élõ idézettel zárom:
Hass, alkoss, gyarapíts s a haza
fényre derül!
Vedres András fõtitkár

Az adógaras
Elérhetõségeink
Postacím: 1141 Budapest, Öv u. 95/a.
Honlap: www.inventor.hu
E-mail: genius@inventor.hu
Telefon: +361-220-3040
Telefon, fõtitkár: +3620-945-8078

Az NAV 2018-ban 124 ezer forintnyi támogatást közvetített felénk az 1% adományokból. Ezt az összeget, mûködési költségeink részbeni fedezésére, valamint
közhasznú céljaink megvalósítására használtuk fel.
Kérjük adózó tagjainkat, hogy továbbra is közösségünknek küldjék adójuk 1%-át.
Ezt megtehetik, ha a rendelkezõ nyomtatványon adózáskor kedvezményezettnek
feltüntetik: Magyar Feltalálók Egyesülete, adószám: 19012487-1-43
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A MAFE 2019. március 8-án tartotta meg a 2018. évi közgyûlést Budapesten, a
LURDY HÁZ Konferencia és Bevásárlóközpontban. Az érdemi munka elõtt
elhangzott Vedres András fõtitkár elõadása: „Magyar nõk szerepe az
alkotótevékenység terén” címmel. Ezután a Nemzetközi Nõnap alkalmából a
résztvevõk köszöntötték a nõi feltalálókat.

Az elvégzett munka és a tervek 2019-re
A MAFE Közgyûlésén az elfogadott
napirendnek megfelelõen a Fõtitkár
beszámolt a 2018. évi munkáról.
1. Vázolta a feltalálói tevékenység
általános helyzetét, különös tekintettel
a hazai aktivitásra, amely tavaly a
történelmi minimumon volt. Kitért a
kormányzati irányítás állapotára.
Ismertette a MAFE tagságra vonatkozó
aktuális adatokat.
2. Ezután beszámolt a 2018-as évben
megtartott Magyar Feltalálók Napja
megünneplésérõl, amit néhai elnökünk,
Szántay Csaba egykori munkahelyén
tartottunk, a Budapesti Mûszaki
Egyetemen.
3. A tájékoztatás terén kiadtuk 12 oldal
terjedelemben a PATENT 35. számát,
frissítettük honlapunkat és elindítottuk
a Facebook oldalainkat.
4. Az érdekvédelem vonatkozásában
kifejeztük szolidaritásunkat a munkásokkal és alkalmazottakkal, a túlóráztatás szabályainak hátrányos megváltoztatása elleni törekvéseik mellett. Több
alkalommal személyes érdekvédelmi
problémáknál segédkeztünk.
5. Végezetül a Fõtitkár ismertette a gazdálkodásra vonatkozó adatokat.

A Közgyûlés a beszámolót vita után
egyhangúlag elfogadta.
Ezután a Fõtitkár beterjesztette a 2019.
évi terveket és a költségvetést. A
munkaterv a következõ:
1. A Magyar Feltalálók Napjának
megünneplésén 2019. június 14-én,
Budapesten a megalakításunk helyén
(Gyömrõi út 21.), megkoszorúzzuk az
emléktáblánkat, majd díszebédet rendezünk.
2. „Iránytû Feltalálóknak” címmel
három inspiráló fórumot tartunk.
3. Megrendezzük a GÉNIUSZ '19
Magyar Találmányi Kiállítást és
Versenyt a Jubileum tiszteletére
virtuális formában. A megnyitó 2019.
augusztus 23-án lesz.
4. Az eseményekre vonatkozó részleteket a PATENT 36. számában, és a
honlapunkon közöljük. A hírlevelünket tagjainknak, és a 2015 után
találmányi oltalmat szerzett szabadalmak és használati minták független
feltalálóinak kipostázzuk.
A Közgyûlés a munkatervet és a 2019.
évi költségvetést vita után egyhangúlag
elfogadta.
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Magyar Feltalálók Napja 2019-ben - meghívó
Program
Több országban már hosszú évtizedek
óta megünnepelik a saját feltalálóik
napját. A MAFE 2008. évi Közgyûlése
közfelkiáltással elhatározta, hogy:
a „Magyar Feltalálók Napja”
június tizenharmadika legyen.
Azért esett e napra a választás, mert
1941. június 13-án jelentette be SzentGyörgyi Albert Nobel díjas tudós,
„Eljárás jól eltartható, nagy Cvitamin-tartalmú készítmények
elõállítására” címû találmányát,
amelyre a Magyar Szabadalmi Bíróság
133 789. számon 1947-ben szabadalmat adott. Ez a magyar szabadalom
indította el e létfontos vitaminnak a
gyógyszerré válását. Nincs ezen kívül
még egy magyar szabadalommal védett
találmány, amely ekkora hatású lett
volna a világon az innováció terén.
Az ünnepséget 2008 óta minden évben
megrendeztük a jeles nap közelébe esõ
hétvégén, jellegzetes helyszíneken és
programokkal.
Most 2019. június 14-én, pénteken
tizenegyedik alkalommal lesz az
esemény, amelyen adózunk a nagy
feltaláló elõdeink emlékének.
Felelevenítjük a MAFE megalakításától eltelt harminc esztendõ alatt
kivívott sikereinket és elszenvedett
bukásainkat. Az ezévi ünnepség a
megalakulásunk helyszínén, kezdõdik
a Richter Gedeon Gyógyszergyár
fõépülete elõtt Budapesten, a X.
kerületben, Kõbányán.

11:30 – 12:00:
MAFE megalakulási emléktáblájának
megkoszorúzása, helyszín:
Budapest, X. Gyömrõi út 19.
12:30 – 15:30:
Díszülés és díszebéd a Zila Vendéglõ
különtermében, helyszín:
Budapest, X. Gergely utca 4.
Szeretettel meghívjuk az Egyesület
tagjait az eseményre.
A díszebéden való részvételre a
korlátozott helyek miatt, jelentkezés
szükséges telefonon (1 220 3040),
határidõ 2019. június 1. Költség
hozzájárulás személyenként 2000 Ft.,
amely a helyszínen fizetendõ.

Belépés, tagdíjfizetés
A belépést az Egyesületbe a tagdíj
befizetése jelzi. Az átutalással történhet
az OTP Bank 1170002-20008945
számú folyószámlára. A tagdíjat befizetõ automatikusan a taglistánkra
kerül.
A MAFE tagdíj, keresõknek minimum
évi 10 000 Ft., míg nyugdíjasoknak,
diákoknak minimum évi 1000 Ft.
Megköszönjük azoknak, akik befizették a 2018. évi tagdíjat. Külön
köszönjük, azoknak, akik a tagdíjukat
megtoldották.
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Iránytû Feltalálóknak - Fórum
tájékoztató a rendezvénysosozatról
Meghatározása
Ez egy nyilvános, de regisztrált résztvevõs rendezvénysorozat.
Inspiráció és útmutatás, hogy mit
érdemes feltalálni azoknak, akik képesek találmányi gondolatokat kiagyalni. Lehetõséget teremt az azonnali
ötletek megszületésére. Ez a fórum
nem újdonság rontó, a jogi védelemhez
rögzíti az ötletgazdák adatait.
Megvalósítás formája
Ez a rendezvénysorozat 2019-ben
három alkalommal kerül megrendezésre. Minden alkalommal két,
maximum 30 perces elõadás lesz,
meghirdetett témákban, amiket brainstorming (agymenés illetve ötletroham) követ.
Megvalósítás módja
A témában meghirdetett elõadás
felvezeti a megoldandó problémákat.
Néhány ismert új megoldás ismertetésével érzékelteti a jelen állapotot.
Majd ezt követi az agymenés, melynek
szabályai a következõk:
1.) Bárki bármit javasolhat, amit az
elsõ fázisban senki sem kommentálhat
és nem bírálhat. Minden ötlet rögzítésre
kerül.
2.) Egy egy kis szünet után az ötletek
közös értékelése történik. Ekkor kerül
sor az elõnyök és hátrányok megbeszélésére, a felvetett ötlet mások által
történõ továbbgondolására, esetleges
módosítására. Végezetül közösen
minõsíjük az ötleteket.

Feldolgozandó témák
A fórum elindulásához az alábbi témák
közül lehet a jelentkezõknek választani:
1) A hidrogén- és metanol-gazdaság
2.) A megújuló energia
3.) Az energia tárolás
4.) Az egészséges élet
5.) Az újrahasznosítás
6.) A mérés problémái
7.) A helyváltozás
8.) A víz és környéke
9.) A tanulás és tanítás
Résztvevõk, elõzetes jelentkezés
A Fórum elsõ alkalommal 2019.
szeptember hónapban kerül megrendezésre. A résztvevõk a MAFE tagjai és
azok vendégei.
A résztvevõknek elõzetesen jelentkezni kell telefonon a 06 1 220 3040
vagy a 06 20 945 8078 számok egyikén.
Határidõ: 2019. július 31.
A jelentkezésnél kérjük megjelölni azt
a két fent megadott témát, amelyet az
elsõ fórumon javasol a jelentkezõ
feldolgozni.
A jelentkezett résztvevõk az aktuális
tudnivalókról (idõpont, helyszín,
témák) értesítést kapnak.
Megjegyzés
A rendezvényen elhangzottak nem
számítanak nyilvánosságra hozatalnak,
mivel a résztvevõk regisztráltak, és a
jogokra figyelmeztetettek lesznek.
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GÉNIUSZ 2019 Magyar Találmányi Kiállítás és Verseny
tájékoztató
Az esemény meghatározása
A Magyar Feltalálók Egyesülete
megalakulásának harmincadik jubileuma alkalmából, a környezettudatos
alkotó tevékenység népszerûsítésére,
és a hazai független feltalálók elismerése érdekében, valamint a magyar
találmányok hasznosításának elõsegítését szolgálva, megrendezi a
GÉNIUSZ 2019 Magyar Találmányi
Kiállítást és Versenyt.
Budapesten ilyen kiállítás 1996-tól
2009-ig kétéves rendszerességgel
széles nemzetközi részvétellel került
megrendezésre. Az állami támogatás
elmaradása miatt tíz éve ilyen esemény
nálunk nem volt. Most a MAFE saját
forrásból csak hazai találmányok
számára és virtuális helyszínnel szervezi meg a GÉNIUSZ 2019 eseményt,
amely találmányaink bemutatója, és
egyben a független feltalálók versenye.
A megnyitás idõpontja, helyszíne
A kiállítás 2019. augusztus 23-án, a
MAFE megalakítása napjának 30.
évfordulóján nyílik meg.
Az esemény helyszíne az INTERNET,
a MAFE honlapja (www.inventor.hu)
és Facebook oldalai.
A kiállítás résztvevõi
A kiállításon bemutatható minden
olyan magyar mûszaki alkotás,
melynek feltalálója a MAFE tagja, és
teljesíti a benevezési elõírásokat, az
oltalom érvényességétõl függetlenül.

A verseny résztvevõi
A verseny résztvevõje lehet olyan
magyar független feltaláló, aki a
MAFE tagja, és 2015. január 1. után
bejegyzett magyar találmányi szabadalmi oltalommal, vagy azóta megadott
használati mintával rendelkezik, és
teljesíti a benevezési elõírásokat. A
Versenyre nevezettek automatikusan a
Kiállítás szereplõi is.
A kiállításra és versenyre a nevezés
A nevezés a genius@inventor.hu címre
beküldött részvételi szándék bejelentésével kezdõdik, melynek határideje:
2019. május 1. A visszaigazolás után
július 1-ig elektronikus formában be
kell küldeni a szereplõ alkotásról a
bemutató anyagot. Nevezési díj találmányonként ötezer Forint.
Az értékelés és a díjak
A kiállításon szereplõ alkotásokat az
ökológia és az ötletesség alapján
értékelik.
A kiállításon elnyerhetõ minõsítések:
Öko-találmány, Energia-takarékos
találmány, Egészségmegõrzõ és javító
találmány, Tudás növelését segítõ
találmány.
A versenyen a feltalálókat díjazzák. A
résztvevõket a szereplõ alkotásban lévõ
ötletesség alapján értékelik.
A Versenyen elnyerhetõ díjak: Kategóriánként, ha az adott kategóriában
minimum 3 nevezett volt, a legötletesebb találmányi megoldások
kiagyalói „GÉNIUSZ Díjat” kapnak.
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A MAFE történelem dicsõ állomásai
1989. augusztus 23-án volt a MAFE
alakuló gyûlése Kõbányai Gyógyszerárugyárban, majd augusztus 30-án
a Fõvárosi Bíróság bejegyezte az
Egyesületet. Ezután a Jurta színházban,
a rendszerváltozás "szakrális" helyszínén rendeztük meg az elsõ Közgyûlést,
amelyen közel ezer fõ vett részt.
1990-ben az Antall-kormány megalakulásakor az illetékes állami hivatalok
azonnal jelentõs támogatást adtak az
Egyesületnek. Abból megteremtettük a
mûködésünk feltételeit, és megrendezthettük Brüsszelben az elsõ külföldi
találmányi bemutatónkat, ahol csatlakoztunk a Feltalálók Egyesületei
Nemzetközi Szövetségéhez (IFIA).
Találmányokkal külföldön
1991-ben a BNV területén rendeztük
meg az INVENCIÓ '91 Magyar Találmányi Kiállítást, ahol 877 feltaláló
állított ki. Ettõl az évtõl kezdve 2010-ig
folyamatos állami támogatásból a
MAFE kollektív bemutatókat szervezve, piacszerzési céllal bemutatta az
új magyar találmányokat a nagyvilágban tartott innovációs kiállításokon.
Ezeken közel 200 alkalommal több
mint ezer magyar találmányt tettünk
ismertté külföldön.
A GÉNIUSZ kiállítássorozat
1992-tõl részt vettünk a Budapesti
EXPO elõkészítésében. Elkezdtük az
annak a keretében megvalósítandó
GENIUS '96 Szellemi Tulajdon
Világkiállítás szervezését a magyar

szabadalmi jogrend centenáriumának
megünneplésére. Az EXPO világkiállításból nem lett semmi 1996-ban
Budapesten, de a MAFE, kormány és
ENSZ támogatásból megvalósította a
nagy tervét, a GÉNIUSZ ‘96 eseménysorozatot. Azon az ENSZ Szellemi
Tulajdon Világszervezete, az IFIA és
22 országból érkezett külföldi feltaláló
delegáció 446 magyar találmány
mellett mutatkozott be az egykori
milleneumi ünnepségek helyszínén, a
Városligetben.
Ezután még hét alkalommal rendeztünk Budapesten GÉNIUSZ kiállítást.
Az új találmányok bemutatásán túl
mindegyiknek volt valami különleges
jellegzetessége. 1998-ban ENSZWIPO szimpóziummal társítottuk,
melynek célja az Internet használatának elterjesztése volt köreinkben.
A Magyar Millenium megtisztelése
volt a cél 2000-ben, két év múlva pedig
a környezettudatos alkotótevékenység
hangsúlyozása. A 2004-es GÉNIUSZ
kiállításon a találmányok mellett új ipar
és képzõmûvészeti alkotások is bemutatásra kerültek. Ezzel az eseménnyel
ünnepeltük meg az EU bõvítését is. A
feltaláló világszövetség 2006-ban
elnökének Vedres András fõtitkárt
választotta meg. Ebben az évben az
IFIA iroda Budapestre hozatalát
köszöntöttük az aktuális nemzetközi
találmányi kiállítással.
2008-ban a soron következõ GÉNIUSZ
eseményen csak magyar és már
hasznosított találmányok szerepeltek
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Budapesten a Millenárison egy fél évig
nyitva tartó kiállításon. A soron
következõ, és egyben eddig az utolsó
GÉNIUSZ esemény 2009-ben volt
Budapesten a Vásárvárosban, az EU
által meghirdetett “Innováció Európai
Éve” rendezvénysorozat részeként.
Azon az ifjú alkotókat tettük a figyelem
középpontjába, megrendezve a “Diplomázók Nemzetközi Versenyét”,
amelyen 33 versenyzõ vett részt nyolc
országból.
A MAFE 2010 óta állami támogatásban
nem részesült. Azóta a találmányi
marketing tevékenységünk szünetel.
Egyebek
A honlapunk, www.inventor.hu 1997ben készült el, és azóta is folyamatosan
frissítjük. Világszervezetünk számára
1999-ben elindítottunk egy virtuális
Nemzetközi Találmányi Áruházat
(IFIS), amelynek “boltos” szerepét
2003-ig láttuk el, kezelve 100 országból közel ezer ajánlatot.
“Feltaláló Szabadegyetemet” szerveztünk 2004-ben, a tudomány és a
technika kapcsolatáról.
A Visegrádi Országok feltalálóinak
környezetvédelmi versenyt rendeztünk 2005-ben.
A Microsofttal és a Budapesti Mûszaki
Egyetemmel közösen 2007-ben létrehoztuk a “Számítástechnikai Innovációs Centrumot” (CIC), amely közel
száz egyetemistának adott speciális
diplomát.
Számos hazai és nemzetközi konferenciát tartottunk a feltalálásról.
A Magyar Feltalálók Napján ünnepségeket rendeztünk 2008-óta.
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Feltalálók adóterhei
A rendszerváltás elõtt a munkaviszonyban álló feltalálók találmányaik
hasznosításakor általában a vállalati
eredmény, esetenként egy bázishoz
viszonyított megtakarítás 5-10%-át
kapták találmányi díjként. A kapott díj
után 5% községfejlesztési járulékot
kellett csak fizetni.
1988-ban bevezettük a személyi jövedelemadót. Sávos adótábla lépett
életbe. A találmányok után járó díjat a
mi adótörvényünk munka jövedelemként kezelte. Álláspontunk szerint ez
helytelen, mert a vagyoni értékü jog
átruházása miatti gazdagodást analógként kellene kezelni, mint mondjuk egy
ingatlan eladása utáni bevételt.
Mostanában ez az elv változatlan, csak.
egykulcsos lett az SZJA + SZOCHO.
Az aktuális adóterhek a következõk:
Független feltalálók
Szabadalmi, használati mintaoltalmi
stb. jog értékesítése esetén, ha magánszemély annak a tulajdonosa, a bevétel
egyéb jövedelemnek számít.
Az adóköteles rész a bevételnek a jog
gyakorlása érdekében felmerült, a
magánszemélyt terhelõ igazolt kiadást
meghaladó része.
A fizetendõ személyi jövedelemadó
15% + szociális hozzájárulás 19,5%, ez
összesen 34,5% adó.
Szolgálati feltalálók
A találmányi díj után (megengedett
csak egy képletes összeg a munkavállalónak) az SZJA 15%.

