
 
 
 
 
 
 
 
 

Üzenet 
 
Köszöntöm a feltalálókat, mint a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetségének (IFIA) most megválasztott 
elnöke. Mindenek előtt megköszönöm a 82 ország feltaláló szervezeteinek bizalmát. 
A globalizáció kiteljesedésének korszakában vetem át a vezetést Farag Moussa úrtól, aki az elmúlt negyven év alatt 
világméretű szervezeté tette a Szövetséget. Ö, mint a tiszteletbeli elnök szellemi vezetőnk marad.  
 
Az elkövetkező években a legnagyobb kihívás, amely a feltalálók előtt áll, olyan műszaki alkotásokat létrehozni, 
amelyekkel környezetbarát módon leszünk képesek az exponenciálisan növekvő emberiséget ellátni több 
energiával, élelemmel és egyéb javakkal. 
 
Az alkotás feltételei és társadalmi közege az elmúlt évtizedekben sokat változott.  
E változások négy pont köré csoportosíthatók: 
 
1.) Az innováció 

A találmányok hasznosítása, az innováció a világgazdaság kulcsfolyamata lett. Ezért az emberiség ellátása 
érdekében egyre több találmányra van szükség. Mégis a találmányok védelmi költségei egyre nagyobbak, mert a 
drága és bonyolult módon megszerezhető világméretű oltalom. A találmányi marketing (kiállítások, hirdetések, 
licencia kereskedelem) költségek is folyton növekednek. Összességében az innovációs költségeket csak a 
leggazdagabb társaságok képesek fedezni. Az állam segítsége nélkül az innováció lelassulhat.  

 
2.) A szellemi tulajdon 

A szellemi tulajdon oltalmi rendszere világméretű lett. De eközben elindult a védelem rendjének megingatása. A 
bitorlás bocsánatos bűnnek számít csak. Az új alkotásformák oltalmazása lassan halad. A nemzeti érdekek 
túlzott szerephez jutnak a szellemi tulajdon oltalmazásban.  

 
3.) A feltalálók helyzete 

A világgazdaság egyik legfontosabb erőforrásává válik a feltaláló. De eközben a feltalálók társadalmi elismerése 
csökken. A média a „nevetséges” feltaláló képét erősíti csupán. 
Az alkalmazotti feltalálók kiszolgáltatott helyzete növekedik. Munkáltatóik nem díjazzák arányos módon 
közreműködésüket az innovációnál. 

 
4.) A környezetvédelem 

A környezeti ártalmak és veszélyek az innovációs folyamatban növekednek. Ezért a jövő találmányai 
környezetbarát alkotások kell, hogy legyenek, illetve új találmányok számolják fel a kialakult környezeti 
ártalmakat. 

 
Az IFIA jelen feladata a feltalálók érdekeinek képviselete, érvényesítése és védelme a fentiekben bemutatott 
megváltozott körülmények között.  
 
A feltalálók alapvető érdeke olyan társadalmi gazdasági viszonyok kiharcolása, amelyben találmányaik 
akadálytalanul megvalósulhatnak, a szellemi tulajdon jogrendje korszerű és szilárd, megbecsülik a feltalálót, és a 
környezetvédelem szempontjai elsőbbséget élveznek. 
 
Tisztelt feltalálótársaim! Elnökségem időszakában igyekezni fogok, hogy ezen érdekeket mindenhol és minden 
fórumon képviseljem, érvényesítsem és megvédjem. Ez a munka akkor lesz hatékony, ha az IFIA testületei (ExCo 
és különféle bizottságok, munkacsoportok, és a tagszervezetek) közösségé formálódnak, valamint az IFIA tagjainak 
száma tovább növekszik, és együtt végzzük el az előttünk álló feladatokat. Az Isten segítsen céljaink elérésében! 
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