Ez az írás bemutatja érdekvédelmi tevékenységünk egy szeletét, amely régi jelzővel meghatározottan
„kétfrontos harc”. Érdekeink ellen magunk is teszünk. Küzdeni kell elsősorban saját házunk táján
az olyan feltalálók ellen, akik lejáratják nemes tevékenységünket. A másik frontot a média ellen
nyitjuk meg. Olvassák el itt, hogy miért.

Megvetés és bojkott a feltalálók lejáratóival szemben
Korunkban úgyszólván minden, amit használunk, elfogyasztunk, élvezünk találmányok megvalósítása révén
áll rendelkezésünkre. Ez még fokozottabban lesz így a jövőben, mivel a Föld lakóinak száma
exponenciálisan nő, míg a rendelkezésre álló anyag és energia mennyisége a teremtés óta adott. Az
emberiség ellátása jelenti a legnagyobb problémát. Ennek egyetlen etikus megoldása van, gondolati javakat
(ez a találmány) teremteni, majd azokat hasznosítani (ez az innováció). Belátható, hogy a feltalálók jelentik a
XXI. század legfontosabb erőforrását. Közérdek tehát a feltalálás.
Az Egyesült Államokban az elmúlt évszázad vége felé rádöbbentek, hogy „meghal az amerikai álom, ha a
feltalálók aktivitása csökken”. Keresték az okokat, javító megoldásokat, kongresszusi vizsgálat is volt. Az
egyik fontos megállapításuk szerint a társadalom szemében erősen csökkent a feltalálók nimbusza. A
huszadik század közepéig az Egyesült Államokban a közvélemény-kutatások alapján a tevékenységek
ragsorában a feltalálás az első öt között szerepelt, míg napjainkban nincs az első ötven között. Az utca
emberében az a kép alakult ki, hogy a feltaláló őrült, csak haszontalan dolgokon töri a fejét, meg aztán az
„innováció áldásait” mostanában a nagy monopóliumok alkotják meg, az edisonokra ma már nincsen
szükség.
Számtalan vizsgálat eredménye cáfolta ezt az utóbbi megállapítást. Kimutatták, hogy a korszakalkotó
találmányok legtöbbjét a független feltalálók, amolyan Edison félék, alkották meg, például az USA
olajiparában, vagy kohászatban is. Az más kérdés, és egyben bizonyíték a feltalálók szerepének fontosságára,
hogy később ezek a feltalálók, hatalmas monopóliumok (Microsoft, HP stb.) tulajdonosaivá váltak.
A kongresszusi vizsgálat megállapításai között szerepelt, hogy a feltalálói tevékenység lejáratásában a média
a felelős. A hirdetési lehetőség eladhatósága miatt elterjedtek az olyan riportok, műsorok, amelyek csak
„vicces” találmányokat mutattak be. Egy idő után, már az is elég volt a műsorgyáraknak, hogy a
bemutatandó „alkotáson” csak röhögni lehessen, egyáltalán nem ellenőrizte senki sem, hogy a bemutatandó
dolog tényleg találmány-e. A szereplők, pedig a nyilvános szereplési viszketegségük miatt cinkosaik lettek,
mert azt hazudták: „íme a találmányom”. Az esetek többségében tehát az ilyen műsorok csaláson alapultak.

Ezek a csalók és segítőik okolhatók a feltalálói tevékenység lejáratásáért. Károkozásuk jelenleg
szélesedik, mert talaja a világban megnyilvánuló szabadalom ellenes hangulatnak, amely kikezdi a
szellemi tulajdon kifinomult világrendjét. Vészesen hasonló folyamatoknak vagyunk tanúi ezen a
téren, mint amelyek előkészítették a kommunizmus ideológiai térnyerését, a tulajdon rendjének
megingatása révén. Ilyet nem lenne célszerű engedni. Nem volt elég az emberiség számára a
kommunizmus 100 millió lélekre tehető emberáldozata?
Fentiektől indítatva az Egyesült Államok feltaláló-szervezetei a Kongresszus ajánlására harcot
hirdetnek az olyan média ellen, amely kedvezőtlen színben tünteti fel a feltalálókat. Eszközeik a
bojkott, és a pellengér.
Az „Esti showder Fábry Sándorral” című, és az RTL-Klub televízió csatornán futó műsornak része,
a „Feltaláló show”, amelyre pontosan illenek a fentebb írottak: mert sekélyes otromba röhögtetés
eszközévé teszik benne a feltalálást.
Olyan „vicces” műszaki alkotásokat mutatnak be, amelyek valójában nem találmányok. Ugyanis az
tekinthető találmánynak, amelyet egy arra illetékes hatósághoz, - nálunk Magyar Szabadalmi
Hivatalhoz illetve Európai Szabadalmi Hivatalhoz – bejelentettek. Egy műszaki alkotás találmányi
mivolta tehát a bejelentéssel ébred, de visszamenő hatállyal megszűnhet, ha később az eljárás során
nem igazolható annak abszolút újdonsága, meglepő mivolta, és műszaki területen való
alkalmazhatósága. A bejelentés megtétele tehát olyan ideiglenes oltalomnak tekinthető, amit az
illetékes Hivatal vonhat csak kétségbe. Ebből következik, hogy a közéletben, médiában
találmánynak kell tekinteni a bejelentett, de még meg nem adott szabadalommal bíró műszaki
alkotásokat is. Más, főleg rámondásos alapon, azonban nem találmány!
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Például az RTL-Klub televízió csatornán március 23-án a „Feltaláló show” műsorban adásba került
találmánynak titulált felfújható klozet párna, illetve pisilő cső, hím ivarszervvel rendelkezők
számára nem szerepel a hivatalos találmányi adatbázisokban. Úgyszintén Szabó Zoltán és Kódor
István motoros fürdőkádja sem található azokban. E szánalmas „általálmányok” az ökörködésen
kívül csak a lejáratás eszközei. Meggondolatlanság „büszkélkedni” olyasmikkel.
Szerepelt az idézett adásban egy valóságos találmány is, Pesel Antal feltalálótársunk testfelület
szárítója, amely valódi (2444 sz. használati mintaoltalom) találmány. A feltaláló panaszt tett
Egyesületünknél, mert a műsorvezető bizonyos Fábry Sándor, gúnyt űzött a nevével. Sajnos ez
tényleg így történt, ezért minimum elégtétel jár a sértettnek, az elkövetőnek pedig: megvetés!
Pesel Antal elmondta, hogy miután tudomására jutott, hogy miket fognak még bemutatni, vissza
kívánt lépni, de ezt már nem engedték neki. A találmányát egy csinos hölgy segítségével kívánta
bemutatni, de azt sem engedték meg, hanem egy gusztustalan kinézetű alakkal történt a
szemléltetés. Pesel Antal úr kifogásolta még, hogy semmi szerepet nem hagyott neki a műsorvezető
szakszerűtlen, otromba „rikácsolása”.
Az Egyesült Államok Feltaláló Szervezeteinek Uniójával (UIA of US) van egy megállapodásunk.
Abban vállaltuk, hogy a Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) is fellép az ellen, ha a média
kedvezőtlen színben tünteti fel a feltalálókat. Ezt kell tennünk most az RTL-Klub televízióval
szemben.
A közvélemény tudomására hozzuk az alábbiakat:
•

•

•

•

Követeljük, hogy változtassák meg a műsor címét, például „Feltaláló show” helyett „Mókás
találmányok”, „Általálmányok” stb., vagy félreérthetetlenül utaljanak arra, hogy nem igazi
találmányok jelentkezését várják, és bemutatását nyújtják.
Pellengérre állítjuk az „Esti showder Fábry Sándorral” című, és az RTL-Klub televízió
csatornán futó műsort, először azzal, hogy ezt az írást, amelyet levélként elküldtünk Kovács
Krisztián úrnak, a producernek, most a nyilvánosság elé tárjuk.
Bojkottot hirdetünk az RTL-Klub televízió „Esti showder” című műsora ellen a tagjaink
körében. Az a MAFE tag, aki a kifogásolt műsorban mégis szerepel, magára vonja a
feltalálók hazai és nemzetközi közösségének megvetését.
Nem engedélyezzük rendezvényeinken a forgatást az RTL-Klub televízió számára.

Ezek a rendszabályok addig tartanak, amíg a kifogásolt műsor a megkezdett szellemben folytatódik.
Az igazsághoz tartozik, hogy a világszervezetünk (IFIA) Cyrano lovag szellemétől vezérelve
kiadott egy könyvet, amelyben karikaturisták találmányit gyűjtöttünk össze.

„Mert magamat kigúnyolom, ha kell,
De hogy más mondja, azt nem tűröm el!”
(Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac, - a híres orr monológ befejező sorai)

