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34. 2017
Az adógaras és állami támogatás
A NAV 2016-ban 203 ezer forintnyi
támogatást közvetített felénk az 1%
adományokból.
Kérjük adózó tagjainkat, hogy továbbra
is közösségünknek küldjék adójuk egy
százalékát. Ezt megtehetik, ha a
rendelkezõ nyomtatványon a kedvezményezettnek feltüntetik:
Magyar Feltalálók Egyesülete,
adószám: 19012487-1-43
2016-ban történt elõször a NER rendszerében, hogy állami támogatást
kaptunk. A Nemzeti Együttmûködési
Alap mûködési-költség pályázatunkat
elutasította, majd év közben 250 ezer
Ft. támogatást küldött, melyet ezúton
megköszönünk.

34. szám
2017.
január

Meghívó - Közgyûlés február 17-én
A MAFE 2016. évi Közgyûlését dr. Vedres András fõtitkár 2017. február 17-én
(péntek) 14 órára összehívta. Helyszín: Budapest, INNOSTART székház, II. emelet,
tanácsterem (Budapest XI. Fehérvári út 130.). Határozatképtelenség esetén az
Alapszabály szerinti második kitûzés: ugyanakkor 14:30 órára, ugyanott.
Napirend:
14:00 óra: Megnyitó, majd tisztelgés Szántay Csaba munkássága elõtt
14:30 óra:
1.) Beszámoló a 2016. évi munkáról és vita
2.) Alapszabály módosítása az új törvénynek megfelelõen
3.) Vezetõségválasztás
4.) Tervek a 2017. évre és vita
Szeretettel várjuk tagjainkat a Közgyûlésre.

Szántay Csaba a MAFE elnöke elhunyt

Elhunytak 2016-ban
Örökre eltávozott tagjaink: Kassay
László (Budapest), Klement Géza
(Szeged), Marcsák Oszkár (Szalafõ),
Szántay Csaba, és Szigeti Sándor (Bp.).

A MAFE tájékoztatója
Kiadó: Dr. Vedres András fõtitkár
Telefon: 06 20 945 8078
MAFE címe: 1591 Budapest, Pf.: 319
Telefon: 06 1 220 3040
www.inventor.hu
genius@inventor.hu

Csabához a szó kevés, kell még a zene is: Liszt Ferenc h-moll szonátája

Szántay Csaba a MAFE alapító
elnöke 2016. január 17-én 88 éves
korában elhunyt.
Korunk magyarságágának egyik
legeredményesebb feltalálója volt.
Eredményeit fémjelzi a több mint
háromszáz tudományos közleménye
és kétszázötven szabadalma.
Szántay Csaba a természetes szerves
anyagok neves kutatója, egyetemi
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt.
A Cavinton mellett a Vinkamin és az
Emetin nevû gyógyszerek szintézisét
dolgozta ki.

A PATENT 34. számával tisztelgünk Szántay Csaba emléke elõtt

Ez volt Vedres András fõtitkár beszéde Szántay Csaba MAFE elnök temetésén,
Budapesten a Nemzeti Sírkertben. Beszentelt hamvait vízpára légbe szórta. De Õ
most is itt van közöttünk.

Végsõ búcsú alapító elnökünktõl
Sajnos, Csaba telefondrótja 2016. január 17-én elszakadt. Találni kell egy másik
szolgáltatót, melynek segítségével üzenhetünk neki. Az Õ lelke már odaát van, az
számunkra elérhetetlen.
Amit Csaba itt hagyott nálunk, az a szelleme. Annak nyilvános része könyvtárakban
található gondolatok formájában. Az ideái közül találmányai a legjelentõsebbek,
amelyek 263 magyar, és több ezer külföldi szabadalomban hatalmas tudományos,
technológiai és gazdasági értéket képviselnek.
Csaba szellemének személyes része ismerõsei lelkében van. Akik társai voltunk a
hétköznapokban, a munkában, az alkotásban, azok közül most sokan itt vagyunk! Kiki hordoz valamit magában Szántay Csaba szellemébõl. Így tehát Õ is itt van
közöttünk! Akkor rajtatok keresztül felhívhatom. Most megteszem.
Csaba, figyelj!
Pár hete, amikor éppen elhagytad a 88-at, nálad voltam. Emlékszel, dolgoztunk, a
MAFE 2015.évi közgyûlését készítettük elõ. Tájékoztattalak hazai feltalálás
jelenlegi állapotáról. Ismertettem a friss statisztikát, miszerint még soha, beleértve a
háborús éveket is, ilyen kevés alkotás nem született hazánkban. Erre te gyengéden
lefogtad gesztikuláló karom, és egy ógörög sírvers sorát skandáltad:
„Megcselekedtük amit, megkövetelt a haza”!
Igazat szóltál, Csaba. Erre ékes példa éppen a Te pályád. A múlt század nyolcvanas
éveiben tudós Géniuszod hozzájárult elérni a történelmi maximumot az alkotás
terén. Találmányaid rendre hasznosultak. A hazai gyógyszeripar sikerkovácsai mind
a tanítványaid voltak. Irányításoddal a feltalálók összefogása világraszóló
eredményeket hozott.
Majd lassan megváltozott a mi országunk. Nem lett ránk, alkotókra szükség. Az
egymást követõ kormányzatok nem tudták megállítani a hanyatlást. Odafent most
sem konyítanak az alkotó munkához, hisz soha sem csináltak olyat. Nekünk, a
hozzáértõknek kell kézbe venni a jövõnk ügyeit, mert elveszünk. Drága mesterem, ez
csak veled képzelhetõ el. Szükségünk van szellemedre. Általa példát kell adni a
maradék erõinknek: hogyan, és mit alkossunk. Csaba, tehát a feltalálók most nem
búcsúznak tõled, maradj velünk, és segíts!
Ti pedig kedveseim, engedjétek hatni lelketekbõl Szántay Csaba szellemét. Így
követitek a régi intelmet: „Hass, alkoss, gyarapíts, és a haza fényre derül!”

Dr. Bendzsel Miklóst, aki 1997-tõl elnöke volt a magyar szabadalmi hatóságnak,
2016. július elsejétõl nyugalomba helyezték. Ezt követõen a jogvédelmi szakmai
munkát meghatározó és nemzetközi szinten is elismert jogi szaktekintély, dr. Ficsor
Mihály, a Hivatal Jogi Elnökhelyettese felmondott. Az SZTNH vezetése tehát
megcsonkult, errõl szól Vedres András cikke.

Szabadalomügy holtvágányon hazánkban
A törvényi elõírások szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét a
Miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Az elmúlt fél évben senkit sem neveztek ki a
nyugdíjazott Bendzsel Miklós helyett a Hivatal élére. A jogi elnökhelyettesi beosztás
hat hónapja szintén betöltetlen. Azt a vezetõt a Hivatal elnökének javaslatára az
Igazságügyi Miniszter nevezné ki. Ha nincs elnök, akkor javaslat sem lehet, hogy ki
legyen Ficsor Mihály utóda. Munka viszont van a magyar szabadalmakkal, például
nap mint nap dönteni kell.
A magyar szabadalmi hatóságot fél éve az egyetlen megmaradt elnökhelyettes,
Farkas Szabolcs vezeti. Minden vezetõi feladat õreá hárul. Ráadásul lelki nyomást is
okozhat neki az a bizonytalanság, hogy mit tartogat számára a felsõbb szeszély. Ha
már hagyják fél éve kínlódni, akkor talán kinevezik? Vagy kap valaki új fõnököt?
Az Egyesület álláspontja szerint a korábbi elnök, Bendzsel Miklós nyugdíjazása úgy,
hogy közben nem gondoskodtak utódjának kinevezésérõl, meggondolatlan lépés
volt. Az SZTNH az egyik leghosszabb múlttal rendelkezõ magyar kormányhivatal.
Illene tudni, hogy 1895 óta folyamatosan, minden idõben kinevezett vezetõvel az
élén, intézte a kül- és belföldi eredetû szabadalmak hazai ügyeit. Megállapítható,
hogy Magyarország miniszterelnöke mulasztást követett el, mert hat hónapja nem
nevezett ki senkit az SZTNH elnökének. A magyar technológia vonata vezetõ nélkül
akár holtvágányra is zötyöghet. A nemzet és történelme elõtt nem a mozdony, aki
csak húz – azaz a feltaláló – vagy a kalauz – azaz a szabadalmi hivatalnok – hanem az
„állomásfõnök” viseli a felelõséget.

A tagdíj
Megköszönjük azoknak, akik befizették a 2016. évi tagdíjat, és várjuk a következõt.
Akik még nem adták fel, vagy új belépõk, kérjük, hogy azt utalják át: OTP Bank
11710002-20008945 sz. folyószámlára vagy fizessék be a mellékelt sárga csekken.
Emlékeztetõül: a MAFE éves tagdíj keresõknek minimum évi 10 000 Ft., míg
nyugdíjasoknak, diákoknak minimum évi 1000 Ft.
A tagtársak többsége az elõírt minimális tagdíjat megtoldotta, szép példát adva a
szolidaritásról. Néhány feltalálótársunk jelentõs összegü adománya sokat sgített
közösségünknek, amiért köszönetet mondunk.

Együtt a 120 éves úton
A magyar szabadalmi jogrendünk 120 évvel ezelõtt indult. A hazai szabadalmi
hatósági munkát végzõk, akik eddig összesen öt különféle névtábla alatt folytatták
tevékenységüket, dacolva a történelem és a napi politika hányattatásaival. Végig
azonos elkötelezettséggel és szakértelemmel intézték a magyar állam szabadalmi
ügyeit. 1996-ban a centenáriumi eseménysorozatra még sokan emlékszünk. Most
Budapesten az MTA dísztermében 2016. március 9-én az SZTNH ünnepséget
rendezett, amelyre meghívák a MAFE 5 fõs delegációját.
Az út, amirõl ott szó volt, az a magyar szabadalmakkal szegélyezett feltalálás útja,
amely a jövõnkhöz vezet. Azon haladnak a feltalálók, akik kiagyalják a
megoldásokat. Az eredményeket a velük tartó szabadalmi elbírálók kezébe teszik a
minõsítés elvégzése érdekében. Az elfogadott megoldások azután államilag garantált
szabadalommal társítva visszakerülnek a feltalálókhoz, akik hasznosításra vagy
átadják másoknak, vagy cipelik a súlyt tovább.
Ez az út gyakorta emelkedett, rögös és ködös volt. Lejtmenet és tiszta idõ, hogy a
követendõ célok és távlatok jól látszódjanak, alig volt. Egyre kevesebben lettünk
menetelõk. Arra számítottunk, hogy amikor az évszázados magyar út csatlakozott
egy szélesebb, simának tûnõ pályához, amely európai szabadalmakat biztosít, akkor
majd lassan megszaporodunk. Nem így történt. Az oltalom területi kiterjesztésének
ellenére is a hazai feltalálás történelmi mélypontra került.
Kevesekben tudatosult, hogy az eltelt negyedszázad alatt a Hivatal körültekintõ
elõkészítõ munkájának köszönhetõen Magyarország a szabadalmaztatásban
lemondott szuverenitásáról az Európai Szabadalmi Hivatal javára. Ez történelmi
jelentõségû tett volt, ami az elsõ hazai lépésnek tekinthetõ egy tényleges európai unió
létrehozása érdekében.
A Magyar Feltalálók Egyesülete több, mint egy negyedszázada jár együtt az úton a
szabadalmi hatósággal. A díszünnepségen ennek dokumentumait, a „Patent”
hírlevelünk számait és a „Genius” rendezvények tájékoztatóit három kötetben
összegyûjtöttük, és szeretettel átadtuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mai
közszolgáinak szíves tájékoztatásul. Megköszöntük az elkötelezett munkájukat, és
kívántunk még hosszú, eredményes utat együtt a feltalálókkal a jövõ felé.
Elismerésünket fejezzük ki dr. Bendzsel Miklós úrnak az elmúlt 36 évben kifejtett
közszolgálati tevékenységéért, és átadjuk neki a „Magyar Szabadalom
Centenáriuma” emlékérmet.
A Hivatal Szántay Csaba MAFE elnöknek poszthumusz Jedlik Ányos díjat
adományozott, melyet néhai elnökünk fia vett át.
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A Szántay-féle szabadalmak kis statisztikája

A gondolkodószék

Szántay Csaba elsõ találmányát amely veratrumaldehid elõállítására vonatkozott, 24
évesen néhai professzorával, Beke Dénessel közösen alkotta 1952-ben. Az utolsó
találmányát, egy rákellenes bisz-indol alkaloid szintézisét, 2013-ban jelentették be
szabadalmaztatásra 85 éves korában.
E hosszú, 61 évet felölelõ feltalálói életpálya alatt 263 szabadalmi bejelentést tett.
Hat bejelentést vontak vissza, kettõ szabadalmi ügyét még vizsgálja a Hivatal,
mindössze kettõt utasítottak el, így 253 megadott szabadalom feltalálója. Kitûnik,
hogy bejelentési között a „vélt” találmány aránya 1% alatt volt, míg átlagban a
beadott igények több mint felét elutasítják. Tehát profizmusa maximális volt.
Ha megnézzük találmányi tevékenységének korfáját, akkor megállapíthatjuk, hogy a
legtöbb alkotása, az összes mû 56%-a, 1975 és 1985 közötti évtizedben született
amikor a hazai találmányi tevékenység történelmi maximuma is volt.

Szántay Csaba közel ezer mûvet
alkotott. Többen kérdezik, hogyan volt
képes e temérdek kémiai alkotást
létrehozni, amelyek nem nélkülözhettek egy pepecselõ, idõt raboló nehéz
tevékenységet: a kísérletezést. Ez csak
úgy lehetett, hogy olyan munkásokat
gyûjtött maga köré, akikben megbízott.
Õk voltak az érzékszervei és a kezei.
Majd a közös gondolkodás a munkatársakkal hozta meg az eredményt.
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A Magyar Feltalálók Napján
történt
A feltalálók-napi ünnepséget 2016.
június 13-án Budapesten rendeztük az
Öntödei Múzeumban, abban a régi
épületben, ahol Ganz Ábrahám egykori
üzeme volt, köszönhetõen Gál György
MAFE Ellenõrzõ Bizottsági elnöknek,
aki állta a Múzeum bérleti költségét,
ezért aznap bezártak, csak mi voltunk a
közönség. Megjelent díszvendégként
Octavian Plesa, régi barátunk, a
Romániai Feltalálók Társaságának
elnöke. Az ünnepség elsõ felén elhunyt
elnökünkre emlékeztünk, majd kitüntetéseket adtunk át.
A kiemelkedõ mûszaki alkotó tevékenység és a közéletben nyújtott áldozatos munka elismerésére a 70. életév
feletti feltalálók elismerésére a MAFE
díjat alapított, amit elsõ alkalommal ez
ünnepen adtunk ki.
Feltalálói Életmûdíj kitüntetésben
részesültek:
Boros Béla (12), Csizmadia Lajos
(13), Gágyor János (17) és Köhler
Mihály dr. (3 szabadalom) tagtársaink.

Szántay Csaba találmányainak száma
Szabadalmainak tulajdonosai a hazai gyógyszer és kémiai ipar vállalatai voltak.
Néhai munkahelye, a Budapesti Mûszaki Egyetem nincs közöttük. A listavezetõ a
Richter-Kõbányai Gyógyszerárugyár, amely a szabadalmak több, mint felével (68%)
rendelkezik. Ezt követi a Chinoin (31%), majd az EGYT/EGIS Gyógyszergyár
(26%). Néhai munkahelye, a Budapesti Mûszaki Egyetem nincs a tulajdonosok
között. Szántay Csaba oktatói munkája melletti kutatásai válallati megbízások
alapján folyt. A Magyar Tudományos Akadémia egykori Központi Kémiai
Kutatóintézete, Szántay Csaba második munkahelye a szabadalmai 10%-át
tulajdonolja bizonyítva az Akadémia mecénási szerepét.

A professzori szobájában volt egy szék,
amelyben redszeresen ült, miközben
folyt a gondolatcsere.
A gondolkodószéket fia bronzból
elkészíttette, és Szántay Csaba halálának elsõ évfordulóján, a mûegyetemi
szobája mellett emlékként felavattuk.

Ezután következett az Öntödei Múzeum kincseinek bemutatása. Nagy
élmény volt számunkra megcsodálni
Ganz Ábrahám eredeti berendezéseit,
amelyekkel gyártották a kéregöntésû
vasúti kerekeket, vagy megsimogatni
Gábor Áron rézágyúját. Mellette
elénekeltük az odaillõ népdalunkat,
majd egy közeli étteremben közös
ebéddel ért véget az ünnepünk.

