
Munkaterv a 2012. évre 
 
1.) Szereplés külföldön magyar találmányokkal 
 

Az állam innovációs mecenatúra tevékenységének leállása ellenére a Magyar 
Feltalálók Egyesülete folytatja az 1989-ben elkezdett tevékenységét a magyar 
találmányok és innovációs eredmények népszerűsítése érdekében.  
A feltalálók világszervezete (IFIA) támogatásával az alábbi kilenc kiállításokon 
fogunk rendezni magyar kollektív találmányi bemutatókat egyenként 4-10 alkotás 
részvételével: 

 
1. Május 4-6. AGRO ARCA Slatina, Horvátország – nemzetközi 

mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációs kiállítás. Már három korábbi 
alkalommal szerepeltünk itt. Konferencia is lesz, határmenti város, üzleti 
kapcsolatok kialakításának hagyományos, baráti helyszíne. 

2. Május 21-25. Inventors Belgrade 2012, Szerbia – nemzetközi kiállítás ifjúsági 
feltalálók számára. 

3. Június 13-15., INPEX Invention and Innovation Fair, Pittsburgh (PA, USA). 
USA legjelentősebb találmányi kiállítása, magasak a költségek, csak 2 
találmány bemutatkozására lesz lehetőség. 

4. Szeptember 27-29., 8th International Salon of Inventions and New 
Technologies, Sevastopol, Ukrajna. Ez lesz a magyar találmányokkal a 
második szereplés Ukrajnában. 

5. Október 12-15., ARCA International Innovation Show, Zágráb, 
Horvátország. Már többször voltunk ezen a vásáron, most új helyszínen 
rendezik, az egyetemi központi könyvtár aulájában Az esemény alatt 
ünnepeljük Zágrábban az 5. Nemzetközi Feltalálók Napját. 

6. Október 23-27., 3rd World Cup of Computer Implemented Inventions, Lagos, 
Nigéria. Csak számítógépes találmányokkal lehet részt venni. A kiállítók 
díjmentes hotelt kapnak. 

7. November 9-12., 8th International Invention Exhibition, Kunshan, Kína. 
Minden eddigi kiállításoknál hatalmasabbnak ígérkezik ez, mert több ezer 
találmány bemutatása várható. Kunshan Kína leggazdagabb városa.  

8. November 29-december 2., SIIF nemzetközi innovációs kiállítás Szöulban, 
Dél-Korea. Jelentős üzleti esemény Ázsiában. 

9. December 12 -15., Cairo International Innovation Trade Show, Kairó, 
Egyiptom. Első alkalommal rendezik ezt az eseményt, melynek része lesz egy 
robotikai bemutató is. 

 
Fogadjuk azon feltalálóknak, kis és közepes vállalkozásoknak, non-profit 
kutatóhelyeknek, mint szabadalomtulajdonosoknak a jelentkezését, akik rendelkeznek 
öt évnél nem régebben feltalált illetőleg hasznosított találmánnyal, külföldi innovációs 
fórumokon marketing céllal történő bemutatásra. 
Jelentkezni lehet 2011. április 5-ig az Egyesületnél (genius@inventor.hu vagy +361 
2203040). Visszaigazolás az elfogadásról 2011. április 15-ig történik. 
Az elfogadott témák számára az IFIA jóvoltából 2 négyzetméternyi kiállítóhelyet 
biztosítunk díjmentesen, fizetjük a nevezési díjat. Elkészítjük a posztert a 
bemutatáshoz. Ki és visszaszállítjuk a kiállítási anyagot, ellátjuk a standon az 
információs szolgálatot. Fizetendő hozzájárulás: a poszter készítéshez 10 ezer Ft, és az 
egyéb járulékos költségekhez (mint a logisztika) kiállításonként 10 ezer Ft. 



Személyes részvétel esetén a kiutazót terheli a kiutazás és a külföldi tartózkodás 
minden költsége, kivéve a Lagosban rendezendő eseményt.  

 
2.) Belföldi rendezvények 
 

2.1.) A Magyar Feltalálók napjának megünneplése 
Negyedik alkalommal fogjuk megrendezni ezt az eseményt, hogy fokozottan 
ráirányítsuk a közfigyelmet a műszaki alkotómunka fontosságára. Az ünnepség június 
13-dikát megelőző hétvégén lesz. A főrendezőnek ismét Nagy Ferenc tagtársunkat 
kérjük fel. A helyszín kijelölése később történik. 
 
2.2.) „Az innováció kihívásai” ankét 
Az innováció közege a jelen világgazdaság, melyben a globalizáció és a válság 
számunkra a két legnagyobb kihívás. Ezekre és a további innovációs problémákra 
kívánjuk felhívni a figyelmet egy fórum megrendezésével 2012. év első félévében. Az 
ankét részletes programját, a pontos időpontot és a helyszínt később adjuk meg. 

 
3.) Tájékoztató tevékenység 
 

3.1.) Honlap 
Folytatjuk a naprakész tájékoztató tevékenységünket a www.inventor.hu honlapunkon. 
 
3.2.) Facebook 
Elindítjuk oldalunkat ezen a médián is ebben az évbe. 
 
3.3.) Hírlevelünk 
Elkészítjük a PATENT 30. számát, és elküldjük tagjainknak a 2012. évi Közgyűlés 
előtt. 
 

4.) Érdekvédelem 
 

Tanácsadó, érdekvédelmi szokásos tevékenységünk végzése, egyéni kérések alapján, 
és az innovációs hiénák elleni felvilágosító tevékenységünk fokozása tagjaink körében 
 

5.) GÉNIUSZ előkészítése 
 

A GÉNIUSZ kiállítások (1986-tól hét ilyen) a találmányi marketing legfontosabb 
eszközének bizonyultak, és világhíressé váltak. Soruk 2011-ben megszakadt. A 
folytatás a hazai és nemzetközi feltaláló társadalom elsődleges érdeke. Ezért 2013-ban 
meg kell rendezni a 8. GÉNIUSZ kiállítást, benne foglalva a Magyar Feltalálók Napja 
és a Nemzetközi Feltalálók Napja közös megünneplését, az alábbiak szerint: 
 
GÉNIUSZ – Szellemi Tulajdon Világfesztivál (GENIUS – World Festival of 
Intellectual Property) - 2013. június 13. 
 
A Világfesztivál részei: 

2013. június 9-12. (Vasárnap - szerda) 
8. GÉNIUSZ Nemzetközi Innovációs Vásár (8th GENIUS International 
Innovation Fair) benne  



• Feltalálók Nemzetközi Versenye (International Competition of 
Inventors) 

• Nemzetközi Kulturális Innovációs Verseny (International Cultural 
Innovation Competition) 

• Diplomázók Nemzetközi Versenye International (Competition of 
Diploma Workers) 

• HUNGARIKUM Verseny (HUNGARIKUM Competition) 
 
2013. június 10-11, (Hétfő – kedd) 

“Új Innovációs Kihívások” Nemzetközi Konferencia New Innovation 
Challenges - International Conference) – Tárgykörök: 

• Gazdasági válság és az innováció 
• EU szabadalom ügye 
• Környezetvédelem és az innováció 
• Hölgyek és az innováció 
• Új innovációs kategória a Hungarikum  

 
2013. június 13. (Csütörtök)  

3. Magyar Feltalálók Napja és a Hatodik Nemzetközi Feltalálók Napja 
(6th International Inventors’ Day Celebration) közös megünneplése  
 

Várható résztvevők száma 500 fő (300 magyar és 200 külföldi). 
A résztvevők részvételi díjat (kiállítási standok bérlete, konferencia és ünnepség 
költségei) és a látogatók belépti díjat nem fizetnek, annak ellenértékét támogatásként 
(összesen 50 M. Ft.) kapják meg. 
A Nemzeti Együttműködés Kormányától kérni kell az anyagi támogatást a GÉNIUSZ 
megrendezéséhez. 
 
 

Költségvetés a 2012. évre 
 
 
Költséghely Állami támogatás 

(e. Ft) 
Saját forrás  
(e. Ft)  

Összesen  
(e. Ft) 

Rendezvények, marketing       
GÉNIUSZ előkészítés 8 000 500 8 500 
Külföldi kiállítások, hazai 
rendezvények 

  2 000 2 000 

Információs tevékenység       
Honlap állandó frissítése   500 500 
PATENT hírlevél   500 500 

IFIA tagság 30 000   30 000 
Működés    1 800 1 800 

Mindösszesen 38 000 5 300 43 300 
 


