
Dr. Vedres András Úr 

Főtitkár, 

  

Feltaláló Társaim 

részére  

  

Tisztelt András, Tisztelt Feltaláló Társaim! 

  

Nagyon köszönöm, hogy immáron 13 éve erőt gyűjtve  ünnepelhetjük  a Magyar Feltalálók 

Napját. 

  

Páréve elképzelhetetlennek tűnt a most megtapasztalt helyzet. A személyes találkozásra 

sajnos ebben az évben sem adódott lehetőség. Köszönet a Főtitkár útnak, hogy ebben a 

rendkívüli helyzetben is talált rá módot, hogy fontos és értékes háromfelvonásos alkotásával 

szemléletesen mutatta be a Feltalálás több százévet átölelő  történetét, ami az elkövetkező 

időre is megszívlelendő tanulsággokkal szolgál. 

  

Különösen fontosnak gondolom szélesebb körben  ismertetni Találmányok a koronavírussal 

kapcsolatban című írást is. Sok millió emberi életet mentő találmányi kincsek  Alkotóinak és 

 munkásságaiknak megismerése, a  sok tekintetben értékvesztett világunkban különösen 

fontos lenne sokak számára.        

Vasárnap a lelkeket is megterhelő hírek özöne után, nagy örömmel töltött el,  hogy a Magyar 

Feltalálók Napjáról a TV híradóban is megemlékeztek és ennek kapcsán Szent-Györgyi Albert 

egyetemi tanár, Nobel díjas Tudós és Kármán Tódor Fizikus legfontosabb alkotásait emberek milliói 

végre láthatták. Remélhetőleg ez többek érdeklődését is ráirányította a Feltalálóink életére és 

munkásságára, mert több más életünket segítő  találmány és Feltaláló is megérdemelne  nagyobb 

odafigyelést,  ismertséget.   

Az elmúlt évek megtapasztalásaihoz képest ez bizakodással töltött el, mivel a média az utóbbi években 

kevés figyelmet fordított a találmányokkal kapcsolatos történésekre.   

Nagyon fontos lenne, hogy az elkövetkezendő időben a Feltaláló Társak az eddiginél lényegesen 

nagyobb és többszintű támogatást is kapjanak a világunkat jobbá, értékesebbé tevő 

alkotómunkájukhoz mindannyiunk hasznára és javára. 

Sajnos az esetek többségében a feltalálói képességekkel megáldottak a fontos érdemi munkájuk 

mellett többnyire túlságosan is megterhelő körülményekkel, esetenként konkrét akadályoztatással is 

szembesülnek, mely sok alkotó energiát emészt fel annak többféle kedvezőtlen következményeivel. 



                                     A találmányok egy része a már meglevő eszközök megváltoztatását, szerencsés 

esetben azok jobbítását célozza és ez gyakran a kialakult rendszerek fenntartásában érdekeltek 

ellenállásába is ütközhet, következésképpen a feltalálónak nem kizárólag a szellemi ajándékának 

 tárgyiasítása a feladata, hanem a megvalósulás körülményeinek a biztosítása is és ehhez kellene az új 

 alkotására hivatottakat hatékonyabban támogatni. 

Tegyünk közösen, hogy a jelenleginél sokkal több Szabadalmi Védelemmel elismert találmányainkkal 

gazdagíthassuk a világunkat, a fiatalabb alkotótársaknak is példát mutatva. Fontosnak gondolom a 

fiatalabbak bevonását az Egyesületünkbe, hogy a nehéz munkával megszerzet tapasztalatok ne 

veszenek el. és azok a következő generáció alkotómunkáiban  gyümölcsöt hozhassanak. 

Türelmetlenül várom a minden tekintetben jobb időszakot a feltaláló munkánkhoz és a személyes 

találkozásokhoz is. 

Jó egészséget kívánok minden Társamnak az új találmányok megalkotásához. 

Köszönöm a Főtitkár  úrnak a  sok évtizedes vezetését, a fontos segítő munkáját, tisztelettel: Sipos 

Balázs 

  

 


