
A versenysportban a jó kezdés fél siker. Áll ez a találmányok akadálytalan megalkotásáért és 
hasznosításáért folyó küzdelmünkre is. Milyen volt a rajt 2006-ban, tehetik fel a kérdést. Íme a 
válaszunk: 

 
Évkezdet 

 
Hát ez az év is jól kezdődött! – szokás mondani, ha rossz-rosszat követve indul el egy év. 
Bizony a MAFE háza táján igaz e kiszólás. 
 
Elapadni érezzük a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jól indult támogatásait. Kezdjük 
az Egyesület projektjeivel.  
Ismeretes, hogy a tavaly, az EU országokban tervezett marketing akcióink támogatási 
kérelmét elutasították, a nem EU marketinget viszont támogatták. Érthetetlen, rossz döntés 
volt ez. Ugyanis több, mint egy évtizede sikeresen szerepeltünk az EU innovációs fórumain 
találmányaikkal. Most, pedig amikor tagok lettünk, akkor maradjunk távol? Joggal tehette fel 
ezt a kérdést a közvélemény. A válaszunk az volt NEM! Saját anyagi erőnkből igenis 
szerepelni fogunk, nem engedhetjük meg magunknak, és e nyomorított kis országnak, hogy 
hiányozzunk a táncból, amikor a világ innovációját zenélők szakadatlan muzsikálnak. Ott 
voltunk Gdanskban, Nürnbergben, de a brüsszeli EUREKA világszalonra már nem futotta, 
mert kellett a pénz a soron következő nagy esemény a GÉNIUSZ előkészítésére.  
 
Hát ez az év is jól kezdődött, ismételhetjük, mert a GÉNIUSZ előkészítésének támogatására 
beadott pályázati kérelmeinket rendre elutasították azzal, hogy majd akkor fogadja be a 
pályázatunkat az NKTH, ha a naptár már 2006-ot mutat. Csakhogy van egy bökkenő. A 
„Mecenatúra” pályázatot, amely hivatott a feltalálás és az innováció általános támogatására, a 
mai napig még ki sem írták. Reménykedünk, hogy a magyar állam támogatni fogja a 
GÉNIUSZ megrendezését, úgy, mint mindig 1996-tól tette.  
 
Hát ez az év is jól kezdődött, ismételhetjük folyvást, azért is, mert az elmúlt évben a feltalálók 
berkeiben sikert aratott „Irinyi” pályázatot eddig még ki sem írták. Ami ezen a néven 
megjelent, és a többi nagyjainkról elnevezett pénzforrás egyike sem a feltalálók, vagy az 
unos-untalanig citált kis és közepesek bulija. A számunkra készült pályázatokra tehát még 
várni kell. Hogy a „jó kezdet” teljes legyen, tagjaink sorában oly sok kritikával illetett 
regionális „Innocsekk” folyamatosan megy tovább, csak éppen a módosítások herélték benne 
a lényeget. Például licencia vásárlásra nem szívesen fizetnek. 
 
Itt van aztán még egy „jó hír” a sorban. A Magyar Szabadalmi Hivatal, amely kezdetektől 
fogva minden évben pénzzel is támogatta a Magyar Feltalálók Egyesületének működését, ezt 
ebben az évben már nem teszi, mert nem futja a bevételeiből, a PM elvonás miatt. Megértjük, 
hogy a Hivatal ezért rangsorolni kényszerült, és úgy ítélték meg, hogy a hazai klienseik 
szervezetén kell megspórolni egy két milliócskát, miközben másokat, mint például a Duna 
Televíziót változatlanul szponzorálnak. Pedig mintha a feltalálók illetve a szabadalmasok 
fizetnék az illetékeket, nem mások. 
 
Hát ez az év is jól kezdődött, amúgy jogilag is, mert Karácsony táján a tisztelt Ház sietve és 
sutyiban, egyéni képviselői indítványra módosította a Szabadalmi Törvényt. E változtatással 
véleményünk szerint „felpuhították” a bitorlók elleni fellépést. Azonnal jeleztük a 
Köztársasági Elnöknek aggályainkat, kérve, hogy ne írja alá a törvénymódosítást, küldje azt 
vissza újbóli megfontolásra, vagy normakontrollra. Ő aláírt, persze csak a törvényt, de a 
válaszlevelet nem, mert részéről csak csönd volt a felelet.  
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Hát ez az év jól kezdődött! – lehet mondani, így „is” nélkül, ha tényleg jól indultak be a 
dolgok. 
Következzen befejezésül az, ami valójában jól kezdődött nálunk. 
 
Váratlanul anyagi segítség érkezett. Korábban már adtunk be pályázatokat a Nemzeti Civil 
Alapprogramhoz működésünk támogatására. Most történt meg először, hogy 900 ezer 
forintnyi támogatást ítéltek meg, amiből részben fedezni tudtuk a majd egy millióra rúgó 
telefonköltségünket. Göncz Kinga miniszter asszony, aki felügyeli ezt a támogatást, lehet a 
„ludas” abban, hogy minket is „civilnek” néznek végre. 
 
Három sikeres külföldi szereplés van mögöttünk.  
Februárban részt vettünk a VI. Moszkvai Nemzetközi Innovációs és Befektetési Szalonon. 
Kint a városban akkor mínusz 30 fok volt verőfényben, a kiállítási csarnokban, pedig forró 
volt a légkör az izgalomtól, ámulattól. Az orosz találmányok, új termékek színe-java 
szerepelt, sok-sok száz alkotás a hatalmas ország szinte minden szegletéből. Íme a bizonyíték, 
hogy magukra találtak az orosz feltalálók – hangsúlyoztuk Fursenko miniszter úrnak, aki 
meglátogatta a magyar standot.  
Tíz találmánnyal szerepeltünk, és négy bronz, két ezüst és két aranyérmet nyertünk. A 
legnagyobb üzleti érdeklődés Szőcs István tartálytüzet automatikusan oltó módszere felé 
irányult. 
 
Kiadós márciusi hóviharokat kerülgettünk Budapesttől Párizs felé „hátunkon” 24 válogatott új 
találmánnyal. A francia testvérszervezetünk a híres Cité des Sciences kiállítási 
komplexumban rendezett Találmányi és Innovációs Szalont. A szervezőktől 5 díjat nyertünk. 
A legnagyobb erkölcsi és üzleti sikert dr. Nashwan Khaled végtag-érszűkület kezelő 
készüléke aratta. 
 
Ezután következett áprilisban a lapzárta előtt a világhíres Genfi Találmányi Szalon. Ezt most 
rendezték meg 34. alkalommal. A MAFE 18 témát nevezett. E kiállításon 42 országból több 
mint ezer találmány szerepelt, 70 ezer látogató előtt. Újságíróból, riporterből is volt bőven, 
650 média munkás vizitálta a temérdek újdonságot. Helyszíni becslések szerint 30 millió 
dollár körüli értékben kötöttek üzleteket. 
 

A magyar találmányok közül a következők nyertek díjakat: 

  
Aranyérem: 

Baricz, István: Cipő, szellőztető mechanizmussal 
Baumler, Ede – Erdős, Kálmán – Sarkadi, András: Radioktívan szennyezett 
élelmiszerek fogyaszthatóságát megállapító műszer 
Mikola, Andor: Mobil berendezés veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 
Murlasits, Attila: Elektromos berendezések távkapcsolása 
Nashwan, Khaled dr.: Végtag érszűkület kezelő készülék 
Nádas, Béla dr.: Ellendugattyús mechanizmus 
Ökrös, Pál: Kétoldalas vetítési eljárás  

  
Ezüstérem 

Gara, Péter dr.- Hollósi, Domonkos: Papírbili 
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Bronzérem 
Boholy, János: Gömbsakk 
Darázs, Szabolcs dr. elhunyt: Origami játék textíliából 
Kovács, Zoltán – Feicht, Zoltán: Kép alapú navigációs rendszer mobil-telefonokra 
Máthé, László: Bentmaradó zsaluzat és hőszigetelés  
Osbáth, Sándor senior and junior – Zalai, Tibor: Járműsebesség kijelző számítógépes 
kiértékelővel 
Szőcs, István: Automatikus tartálytűz oltás  
Vajai, László: Festészet mágnes segítségével 

  
Különdíjak: 

Német Feltaláló Egyesület (DEV) díja: 
Nashwan, Khaled dr.: Végtag érszűkület kezelő készülék 

Román Feltalálók Kamarája: 
Horváth, István dr.: Művér  

Román delegáció nagydíja: 
Nádas, Béla dr.: Ellendugattyús mechanizmus 

Lengyel nagydíj: 
Mikola, Andor: Mobil berendezés veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 

Orosz Federáció érme: 
Máthé, László: Bentmaradó zsaluzat és hőszigetelés  

Tajvani Feltalálók Egysületének díja: 
Ökrös, Pál: Kétoldalas vetítési eljárás  

 


