A MAGYAR FELTALÁLÓK EGYESÜLETE BEMUTATKOZIK
A Föld hagyományos anyagi javai kimerülőben vannak. A szellemi javak viszont minden határ nélkül
gyarapíthatók, és anyagi javak forrásaivá tehetők. A 21. században nem a rabszolga, a föld, a pénz
tulajdonlása lesz a döntő, hanem a szellemi tulajdon válik a meghatározóvá. A szellemi tulajdonos, a
feltaláló, a tudós és a művész lesz a jövő társadalmának vezető ereje, a szellemi tőke pedig a legfontosabb
erőforrás. Az alkotó emberek összefogása ezért is szükségszerű.
Az Egyesület meghatározása, céljai
A Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) a rendszerváltozás kezdetén, Kőbányán (1989) megalapított, a
feltalálók (egyének) és a szabadalmasok (vállalkozások) érdekvédelmét és érdekképviseletét ellátó, nem
profitérdekeltségű közhasznú szervezet.
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.
Figyelemmel kíséri a feltalálók és a szabadalmasok érdekeit, érvényesítve azokat. Az Egyesület harcol a
feltalálással kapcsolatos etikátlanság és igazságtalanság ellen. elősegíti a találmányok létrejöttét és
megvalósulását.
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. A MAFE e közhasznú szolgáltatásaiból tagi körön kívüliek is
részesülhetnek.
A MAFE működésének legfontosabb alapelve a szolidaritás és a demokrácia. Együtt kíván működni hazánk
és a világ hasonló célokat követő szervezeteivel. Elődjének tekinti a hazánkban 1945-ig működő Magyar
Feltalálók Országos Szövetségét.
Az Egyesület tagja a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségének (IFIA), kölcsönös tagsági viszonnyal
rendelkezik az USA egyesült feltaláló-szervezetével (UIA). Magyarországon a MAFE csak egyetlen
szervezetnek, a Magyar Kulturális Szövetségnek a tagja. E tagsági viszony is demonstrálja azt, hogy a
műszaki alkotó tevékenység a magyar kultúra szerves része.
A MAFE tagja lehet bárki, aki legalább egy magyar szabadalom, illetve használati minta feltalálója vagy
társfeltalálója illetve bejelentője, az Egyesület alapszabályát betartja, és tagdíjat fizet. A tagdíj összege
évente és minimálisan: nyugdíjasoknak, diákoknak 400 Ft, keresőknek 4 000 Ft és jogi személyeknek 40
000 Ft. Az Egyesület adatbázisában több mint hatezer fő szerepel, ebből több mint nyolcszázan aktívak.
Belépés az Egyesületbe a tagdíj befizetésével történik (a mellékelt csekken), a csekk igazoló szelvénye
egyben a tagsági viszony igazolására is szolgál.
Az elnökség tagjai összesen közel négyszáz szabadalmaztatott találmányt alkottak. Elnök: dr. prof.
Szántay Csaba akadémikus, főtitkár: dr. Vedres András. Alelnökök: Szunai Miklós és dr. Zoltán István,
főtitkárhelyettes: Gágyor János, titkárok: Csizmadia Lajos, Kuthi Zoltán dr. Raisz Iván és Szöllősy János,
elnökségi tagok: Ablonczy Dániel, dr. Boczán János, Gál György, Nagy László, Osbáth Sándor és Wilheim
László.
A MAFE tevékenysége, eredmények
Belföldi nagy rendezvények
Az Egyesület legfőbb törekvése a találmányok megvalósulásának elősegítése. Ettől vezérelve szervezte
meg 1991-ben, a II. Világháború után először, az INVENCIÓ’91 Magyar Találmányi Kiállítást, amelyen közel
ötszáz újdonság szerepelt a BNV-n.
A Millecentenárium és a magyar szabadalom centenáriumának megünneplésére 1996-ban a GENIUS '96
eseménysorozatot is az Egyesület rendezte, amelyen az ENSZ és huszonkét ország vett részt. A
kiállításokat több mint háromszázezer látogató tekintette meg.
A MAFE volt a rendező házigazdája 1998 márciusában a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége
(IFIA) megalakulása harmincadik évfordulójának megünneplésére rendezett ünnepség-sorozatnak. Ennek
keretében az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) a korszerű információs technika
felhasználásáról nemzetközi szimpóziumot tartott.

Itt ülésezett az IFIA jubileumi közgyűlése és Budapesten volt a II. GENIUS keretében az Első Feltaláló
Olimpia. Ezeken a rendezvényeken ötven országból vettek részt. A Feltaláló Olimpia találmányi kiállítását
közel ötvenezren látták.
A magyar Millennium tiszteletére rendezte meg a MAFE 2000. május 4. és 7. között Budapesten a III.
GENIUS kiállítást, amelyen 32 országból 439 találmányt mutattak be
Budapesten a Bank Centerben 2001. februárjában az Egyesület bemutatta az elmúlt két évben külföldön
sikert aratott magyar találmányokat, ez alkalomból közel 1 milliárd forint tőkét fektettek be. A Magyar
Szabadalmi Hivatal támogatásával októberben "Környezetvédelem és találmányok 2001" címmel
konferenciát és kiállítást rendeztünk, ahol bemutattunk 30 ökö-találmányt.
A környezetvédelem jegyében szerveztük meg 2002. április 5-7. között a IV. GENIUS Nemzetközi
Találmányi Kiállítást Budapesten az Öko-lakóparkban, amelyen 80 országból több mint 300 találmány
szerepelt.
Szereplés külföldi találmányi kiállításokon
A külföldi találmányi kiállítás, ahol erkölcsi elismerés és üzleti partner szerezhető, az egyik legfontosabb
marketing eszköz az újdonságok számára.
Külföldi találmányi kiállításokon az Egyesület szervezi, kivitelezi és üzemelteti a magyar kollektív
bemutatókat. A Gazdasági Minisztérium anyagi támogatást nyújtott ezekhez. Az elmúlt öt év során tagjaink
külföldön találmányaikkal több, mint ötszáz díjat nyertek. Az Egyesület 1993-ban kiérdemelte az Európai
Közösség nagydíját, 1994-ben Genfben "A világ legsikeresebb feltaláló-szervezete" címet majd az
Interprom Világkupa (1995) és Nürnbergben az 1996. évi Nemzetek Nagydíja is a MAFE birtokába került. A
további években a magyar feltalálók az USA legnagyobb újdonság kiállításán, majd Távol-Keleten (Manila,
Peking, Hong-Kong) arattak sikereket. 2000-ben a MAFE tagjai hét külföldi városban (Damaszkusz, Genf,
Gdansk, Szabadka, Tripoli, Nürnberg, Brüsszel) állíthatták ki új találmányaikat, összesen 52 díjat nyertek,
értékes üzleti kapcsolatokat alakítottak ki.
Az állami támogatást 2001. év elején átszervezték. A Széchenyi terv a feltalálót és a találmányt közvetlenül
nem támogatta. Baráti kölcsönöknek és az ITDH támogatásának köszönhetően sikersorozatunk azonban
nem szakadt meg. A Genfi Találmányi Szalonon, Damaszkuszban, Gdanskban, Nürnbergben és
Brüsszelben jelentős erkölcsi és üzleti sikert arattunk. 2002-ben öt külföldi városban szerepeltünk, szintén
nagy sikerrel. 2003-ban hat külföldi bemutatót tervezünk tartani. Az elsőt Genfben a Miniszterelnöki Hivatal
támogatta, majd Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban állítottuk ki újdonságainkat.
Az Internet használata
A MAFE az elsők között volt a feltalálószervezetek közül, amely honlapot (www.inventor.hu) készített. A
MAFE a legújabb magyar találmányok (közel kétszáz) angol nyelvű üzleti ajánlataiból virtuális kiállítást és
vásárt szervezett a honlapján. E kiállítás folyamatosan nyitva tart, folyton bővülő tartalommal. Itt nyitottuk
meg 2001. elején a világ első internetes új termék üzletét, az Internet Találmányi Boltot, ahol meg lehet
vásárolni a magyar találmányok alapján előállított új (jelenleg 19) cikkeket.
Az Egyesület javaslatára az IFIA IFIS International Inventions’ Store címmel virtuális üzleti fórumot indított
(www.invention-ifia.ch/store.htm), melyben jelenleg 92 országból több mint négyszáz ajánlat szerepel.
Honlapunkon művész feltalálók alkotásaiból virtuális tárlatsorozatot indítottunk.
Tanácsadás, egyéb tevékenység
A MAFE tapasztalt és szakképzett aktivistái hosszú évek óta iparjogvédelmi, üzleti és technikai tanácsadást
tartanak minden csütörtökön, vagy egyeztetett más időpontban az Egyesület bérelt irodájában, amelyet
évente 4-500-an vesznek igénybe.
Jelentős az Egyesület permegelőző tevékenysége is. A MAFE közreműködik a feltalálással kapcsolatos
törvények, gazdaságpolitikai döntések előkészítésénél. Befolyásolni igyekszik az illetékeseket az alkotóerő
növelése és hatékonyabb felhasználása érdekében.

