
Közgyûlés február 27-én - Meghívó

A MAFE 2013. évi Közgyûlését dr. Szántay Csaba elnök 2014. február 27-én 
(csütörtök) 10 órára összehívta. Helyszín: Budapest, INNOSTART székház,
II emelet, tanácsterem (Budapest XI. Fehérvári út 130.). Határozatképtelenség esetén 
az Alapszabály szerinti második kitûzés: ugyanakkor 10:30 órára, ugyanott.
Napirend:

10:00 óra 
Elnöki megnyitó
A MAFE tagok által 2013-ban külföldön elnyert díjak átadása

10:30 óra 
Beszámoló a 2013. évi munkáról (Közhasznúsági jelentés) és vita
Tervek a 2014. évre és vita
Zárszó

Szeretettel várjuk a díjazottakat és vendégeiket, a díjkiosztóra és tagjainkat a 
Közgyûlésre.

Külföldi kiállítási lehetõségek

A feltalálók világszervezete (IFIA) az 
alábbi rendezvényeken biztosít díj-
mentes bemutatkozást MAFE tagok 
részére:

Shiraz (Irán), 04. 22-24. / 4 téma. 
Szevasztopol, 09. 25-27. / 5 téma
Vitoria (Brazilia), 10. 9-10. / 5 téma
Varsó, 10. 19-22. / 5 téma
Kunshan (Kína), 11. 19-22. / 9 téma

Személyes részvétel ajánlott, külö-
nösen a kínai rendezvényen, amely a 
világ legnagyobb feltalálói esemé-
nyének ígérkezik, ahol több ezer 
alkotást fognak bemutatni. 
Brazíliában pedig sor kerül az ese-
ményhez kapcsolódva a Nemzetközi 
Feltaláló Nap hetedik megünneplése. 

Az egyes témák bemutatását az IFIA 
hagyja jóvá, ezért a jelentkezéskor a 
bemutatandó találmány címét és rövid 
(3-5 mondat) leírását angol nyelven 
kell beadni, kizárólag elektronikus 
formában.
Jelentkezni lehet az Egyesületnél, 
határidõ: március 13.

három vizsgálót bíz meg, akik közül az 
egyik kapcsolatot tart a bejelentõvel 
vagy a képviselõjével. 
Ha a szabadalmat megadják, és az 
igénypontok fordításait benyújtották, a 
közzétételi díjat befizették, a döntést 
közzéteszik az Európai Szabadalmi 
Közlönyben. 

5. Nemzeti érvényesítések
A bejelentõ a szabadalmát egyes 
szerzõdött államokban akkor tarthatja 
meg, ha egy meghatározott határidõn 
belül benyújtja szabadalma fordítását, 
és díjat fizet.

6. Felszólalás
Miután az európai szabadalmat meg-
adták, azon az alapon, például, hogy a 
találmány újdonsága hiányzik, vagy 
nem feltalálói tevékenységen alapul, 
kilenc hónapon belül felszólalást lehet 
benyújtani. Azt közzé teszik az Európai 
Szabadalmi Közlönyben. A felszólalást 
hárman bírálják el. 

7. Korlátozás / visszavonás
A szabadalom jogosultja bármikor 
kérheti a szabadalma megsemmisítését 
vagy korlátozását. Ez a döntés azon a 
napon, lép hatályba, amelyen közzé-
tették az Európai Szabadalmi Köz-
lönyben. 

8. Fellebbezés
Az Európai Szabadalmi Hivatal dön-
tései ellen fellebbezni lehet a Hivatal 
független fellebbezési tanácsánál.

Az adógaras
 

A  2013-ban 289 ezer forintnyi támogatást közvetített felénk az 1% 
adományokból. A kapott összeg  a tavaji adománynak 86%-a volt. Ezt az összeget, 
közhasznú céljaink megvalósítására használtuk fel.
Kérjük adózó tagjainkat, hogy továbbra is közösségünknek küldjék adójuk 1%-át. 
Ezt megtehetik, ha a rendelkezõ nyomtatványon adózáskor kedvezményezettnek 
feltüntetik: Magyar Feltalálók Egyesülete, adószám: 19012487-1-43

NAV

A tagdíj
 

Megköszönjük azoknak, akik befizették a 2013. évi tagdíjat. Akik még nem adták fel, 
kérjük, hogy tagdíjukat utalják át: OTP Bank 11710002-20008945 sz. folyószámla. 
Pénzesutalványt nem tudunk fogadni, csak banki átutalást, vagy sárga csekket.
Emlékeztetõül a MAFE tagdíj, keresõknek minimum évi 10 000 Ft., míg nyugdíja-
soknak, diákoknak minimum évi 1000 Ft. 
Külön köszönjük, azoknak, akik a tagdíjukat jelentõs összeggel megtoldották. Mivel 
a MAFE 2010-óta semmilyen állami támogatásban nem részesül, az egyre csökkenõ 
1% és a tagdíjak valamint tagjaink adományai képezik csak bevételeinket.

A MAFE tájékoztatója
Kiadó: Dr. Vedres András fõtitkár

Telefon: 06 20 945 8078
MAFE címe: 1591 Budapest, Pf.: 319

Telefon: 06 1 220 3040
 

genius@inventor.hu
www.inventor.hu
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rajzok és a kivonat formai valamint 
tartalmi követelményeinek teljesítésére 
vonatkozik, beleértve a fordítások és a 
díjak befizetésének meglétét is. 
 

2. Kutatási jelentés
Az alaki vizsgálat mellett a bejelen-
tésben foglalt gondolat szabadalmaz-
tatási feltételeinek meglétét vizsgálják. 
Kutatási jelentést készítenek, amely 
felsorolja az összes rendelkezésre álló 
lényeges dokumentumokat az újdonság 
és a feltalálói tevékenység értékelése 
szempontjából. Majd a kutatási jelen-
tést elküldik a kérelmezõnek. 
 

3. A bejelentés közzététele 
A bejelentést, normális esetben a kuta-
tási jelentéssel együtt 18 hónappal a 
bejelentés napját követõen közzéte-
szik. A bejelentõnek ezt követõen hat 
hónapon belül lehet eldöntenie, hogy 
folytatódjék-e a szabadalmaztatás. Ha a 
szabadalma megadását óhajtja, akkor 
az érdemi vizsgálatot kérelmezni kell, 
és ezen idõ alatt be kell fizetnie a továb-
bi eljárás díjait. A közzététel idõpontjá-
tól az európai szabadalmi bejelentés 
ideiglenes védelmet biztosít a bejelen-
tésben megjelölt államokban. Egyes 
szerzõdött országokban azonban meg-
követelik az igénypontok nemzeti 
nyelvre történõ fordításának záros ha-
táridõre történõ benyújtását.
 

4. Érdemi vizsgálat és szabadalom 
megadás
A Hivatal azt vizsgálja, hogy a beje-
lentés és a találmány megfelel-e az 
Európai Szabadalmi Egyezményben 
foglaltaknak, és hogy a szabadalom 
kiadható-e. Vizsgálati osztály általában 

Útmutató a szabadalmaztatáshoz 
Európában

 

2014 évtõl elindult a valódi európai 
szabadalom. Végre egyszerûsödött és 
sokkal olcsóbb lett találmányaink 
jogvédelme egy 500 millió lakossal 
rendelkezõ piacon. 
Ez az útmutató megadja alapvetõ 
lépéseket az európai szabadalom 
elnyerésére irányuló eljárásnál.

1. Bejelentés majd annak alaki 
vizsgálata
Az európai szabadalmi bejelentés a 
következõkbõl áll: kérelem a mega-
dásra, a találmány leírása, igénypontok, 
rajzok (ha vanak) és a kivonat.
A bejelentést bármely nyelven be lehet 
nyújtani. Ugyanakkor fordítást kell 
mellékelni az EPO hivatalos nyelvei-
nek (angol, vagy német, vagy francia) 
valamelyikén. 
Szabadalmi ügyvivõ csak az Európán 
kívül lakó bejelentõk számára kötelezõ, 
tehát egy magyar bejelentõ maga is 
elkészítheti a bejelentését, intézheti az 
ügyeit. Ha erre nem képes, akkor fizet-
het egy ügyvivõnek a munkájáért. A 
szabadalmi ügyvivõnek rendelkeznie 
kell hivatalos EPO minõsítéssel. 
Magyarországon jelenleg 79 személy-
nek van ilyen. 
Az elsõ lépés az európai szabadalom 
megadására irányuló eljárásban annak 
ellenõrzése, hogy a bejelentési nap elis-
meréséhez meg van-e az összes szüksé-
ges információ. He ezek az adatok hiá-
nyosak, akkor két hónap áll a pótlásra.
Ezt követi egy alaki vizsgálat, amelyek 
a bejelentési szöveg, igénypontok, 

Nem tudatosodott nálunk az illetékesek fejében, hogy “nincs prosperitás innováció 
nélkül, nincs innováció találmányok nélkül és nincsenek találmányok feltalálók 
nélkül”.  A közjó növekedéséhez állami eszközökkel ösztönözni érdemes a feltalálást, 
és a találmányok hasznosítását, azaz az innovációt. Sajnos a magyar állam 2010-óta  
nem támogat bennünket, ezért nem tudjuk folytatni a hazai találmányok világpiacra 
vitelét, amely a globalizált gazdaságban az innováció kulcslépése. A magyar 
választó polgárok április 6-án az urnákba dobják voksaikat, amiktõl a jövõnk fog 
függeni.  Íme a vezércikk helyén a MAFE választási plakátja:

Állami támogatás a Magyar Feltalálók Egyesülete részére 
a hazai találmányok marketing munkájához

(az adatok 1990-tõl évenkén, folyó árakon, millió forintban)

Külföldi szerepléseink 2013-ban

A feltalálók világszövetsége támogatásának köszönhetõen az alábbi nemzetközi 
innovációs fórumokon szerepeltünk magyar találmányokkal: Prága, június 6-8, 
INVENTO Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Biograd, augusztus 30-31, Horvát 
Agro-innovációs Vásár, Szevasztopol, szeptember 26-28, New Time - International 
Invention Salon, Zágráb, október 2-5,  ARCA International Innovation Exhibition, 
Varsó, október 8-10, Kémiai Találmányok Nemzetközi Versenye, Vitoria (Brazília) 
október 23-26, INNOVAWORLD, Szöul Nemzetközi Találmányi Vásár, november 
29 - december 2 és Riad, december 1-5, IBTIKAR International International 
Invention Exhibition. Eseményenként 2-4 magyar alkotásnak jutott díjmentes hely.
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