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A MAFE 2012. évi Közgyûlését 
dr. Szántay Csaba elnök 2013. február 
15-én (péntek) 10 órára összehívta.

Helyszín a szokásos, INNOSTART 
székház, II emelet, tanácsterem, 
Budapest XI. Fehérvári út 130. 
Határozatképtelenség esetén az Alap-
szabály szerinti második kitûzés: 
ugyanakkor 10:30 órára, ugyanott. 

Szeretettel várjuk a díjazottakat, ven-
dégeiket  és tagjainkat a Közgyûlésre.

Napirend:

10:00 órától
?Elnöki megnyitó
?A MAFE tagok által 2012-ben

külföldön elnyert díjak átadása

10:30 órától
1. Beszámoló a 2012. évi munkáról

 és vita
2. Tisztújítás 
3. Tervek a 2013. évre és vita
4. Zárszó

(Közhasznúsági jelentés)

MEGHÍVÓ
Tisztújító Közgyûlés február 15-én

Gyõzött az egységes szabadalom Európában
 

Az Európai Parlament 2012. december 11-én jóváhagyta az egységes uniós 
szabadalmi szabályokat. Ez 2014-tõl lehetõvé teszi, hogy egyetlen szabadalmi 
bejelentéssel, melyet az Európai Szabadalmi Hivatalban elfogadott nyelvek 
valamelyikén (angol, német, vagy francia) adnak be, az Unió összes államában 
érvényes szabadalom nyerhetõ legyen. Egy, minden tagországban érvényes 
szabadalom most összességében 36 ezer Euróba kerül, ami az új rendszerben csupán 
5 ezer Euróért megoldható lesz.

Elérhetõségeink

Postacím: 1591 Budapest, Pf.: 319.
Honlap: www.inventor.hu
E-mail: genius@inventor.hu
Telefon/fax: +361-220-3040
Telefon, fõtitkár: +3620-945-8078
Tanácsadás: 

Az adógaras
 

Az APEH 2012-ben 335 ezer forintnyi támogatást közvetített felénk az 1% ado-
mányokból. Ezt az összeget mûködési költségeink részbeni fedezésére  valamint 
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
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Szereplés találmányokkal 
külföldön a 2013. évben

Az IFIA jelmondata szerint „Nincs 
prosperitás innováció nélkül, nincs 
innováció találmányok nélkül, és 
nincsenek találmányok feltalálók 
nélkül”! Ahol a gazdaságpolitika nem 
erre alapoz, ott elmarad a siker. Hazánk 
jelenlegi vezetése ebben a vonatkozás-
ban rossz úton jár, minek következté-
ben kevés a feltaláló és a találmány, 
lassú az innováció és nõ a szegénység. 
Nem tehetünk mást, mi magyar 
feltalálók, mint saját eszközeinkkel 
segíteni magunkon. A segítségünk a 
feltalálók világmozgalma, melyet az 
IFIA testesít meg. 
A globalizált gazdaság korában egy 
találmány hasznosítása annak nem-
zetközi bemutatásával kezdõdik, ami 
meglehetõsen költséges. Az IFIA 
lehetõséget teremt tagszervezeteinek, 
hogy önköltséges alapon szerepeljenek 
találmányokkal a nemzetközi poron-
don. A MAFE tagok számára az alábbi 
nemzetközi eseményeken nyílik kiállí-
tási lehetõség:

Április 10-14., Genf – Nemzetközi 
Találmányi Szalon és a számítógépes 
találmányok harmadik világkupája
Május 21-25., Belgrád – Nemzetközi 
Innovációs Kiállítás
Június 6-8., Prága - INVENTO – 
az elsõ Nemzetközi Találmányi 
Kiállítás Csehországban
Június 19-21., Pittsburgh – INPEX, 
az USA legnagyobb találmányi 
eseménye
Szeptember 26-28., Szevasztopol - 
„New Time” Nemzetközi Találmányi 
Szalon és a hatodik Nemzetközi 
Feltaláló Nap megünneplése
Október 24-27. ,  Isztambul -  
Innovation Turkiye Expo
Okt. 31 –November 3., Nürnberg - 
IENA, hagyományos nemzetközi 
innovációs bemutató és az öko-
találmányok harmadik világversenye
December 1-5., Riad – IBTIKAR, 
Nemzetközi Találmányi Kiállítás

Jelentkezni lehet az Egyesületnél, 
határidõ: az egyes események elõtt két 
hónappal. A kiállítók támogatott 
részvételét az IFIA hagyja jóvá.

 Elhunytaink 2012-ben: Csongrádi Mária és Póth Tibor. Béke poraikra és örök dicsõség!
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Vékonyak lettünk, mint e PATENT is. A magyar állam 2010-óta nem támogat 
bennünket. Öntudatos tagjaink adományaiból tengõdünk. De mi túlélünk mindenkit, 
mert a feltalálás örök. Itt a  kurta vezércikk, Vedres András írása.
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Szereplés Kínában
Kunsan kínai városban novemberben 
nemzetközi találmányi kiállítást ren-
deztek, amelyen háromezer kínai és 
200 külföldi találmány szerepelt, kö-
zöttük nyolc magyar új mûszaki 
alkotás. A gépészeti kategóriában 
Nádas Béla dr. rotációs szivattyújával 
aranyérmet szerzett. 

IFIA Közgyûlés
A feltalálók világszövetsége (IFIA) 
Kínában rendezte meg 2012. évi 
közgyûlését, amelyen Vedres András 

delegátusokat a világszervezet anyagi 
helyzetérõl. 
A Közgyûlés tudomásul vette, hogy a 
magyar kormány nem váltotta be az 
IFIA rendszeres évi anyagi támo-
gatására tett garanciát, melyet a meg-
elõzõ közgyûlésen , Nürnberg
ben Latorcai János, a magyar Ország-
gyûlés alelnöke személyesen adott . 
A közgyûlés megdöbbenését fejezte ki 
a magyar kormány ígéretszegése miatt, 
és felkérte Vedres András elnököt, hogy 
továbbra is lássa el tisztét mandátuma 
lejártáig (2014). 
A delegátusok megújították az IFIA 
végrehajtó bizottságát, melynek ismé-
telten tagja lett Szöllõsy János feltaláló.

Nemzetközi Feltalálók Napja
Horvátország fõvárosában, Zágrábban 
október 13-án ünnepelték a mûszaki 
területen alkotókat. Kitüntették a 
feltalálók támogatóit is. “Bogsch Árpád 
Emlékérmet” kapott a Horvát Köz-
társaság Elnöke és 
Bendzsel Miklós dr. a magyar Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.
Nagyszabású nemzetközi innovációs 
kiállítást is tartottak, melynek több 
jelentõs díját magyarok nyerték el. 
A legsikeresebb kulturális innováci-
ónak járó kupát Maly Róbert és neje 
nyerte el a piramisokat felépítõ tech-
nológia rekonstrukciójára vonatkozó 
elképzeléseikkel. Kulturális díjat nyert 
Balogh Gábor zeneoktatási módsze-
rével és Milassin Béla a festõk rejtett 
önarcképeit felderítõ eljárásával. Az 
"Arany angyal díjat" és a kiállítás 
aranyérmét Egely György kapta egy 
hordozható reaktor feltalálásáért. 

(2010) -

át

Ivo Josipoviæ dr. 

Amerikai Egyesült Államokban 
jártunk találmányainkkal
A Magyar Feltalálók Egyesülete saját 
költségén hat fõvel vett részt az USA 
legjelentõsebb találmányi versenyén 
Pittsburghben. Szöllõsy János roncso-
lás mentes anyagvizsgálója és humin-
sav készítménye bizonyult gyõztesnek. 
Nádas Béla dr. által feltalált szivattyú 
aranyérmet szerzett. Gyarmathyné 
Nemes Erzsébet csökkentett nátrium-
klorid tartalmú tovább fejlesztett fûszer 
sóját is aranyéremmel díjazták. Khaled 
Nashwan dr. tudós érsebész “Nashwan 
Parasound” készüléke szerezte meg a 
gyõzelmet az orvosi módszerek kate-
góriájában. Ezt a készüléket több hazai 
gyógycentrumban sikerrel alkalmaz-
zák érszûkület kezelésére.

elnök beszámolt második elnöki ciklu-
sának (2010-2014) elsõ két évi esemé-
nyeirõl. Tajvanon 2011-ben számítógé-
pes találmányok világbajnokságát és 
kulturális innovációs fesztivált rendez-
tek. Németországban megszervezték a 
környezetvédelmi találmányok, vala-
mint Lengyelországban a kémiai mû-
szaki alkotások világversenyét. Min-
den évben egy-egy nemzeti feltaláló 
naphoz kapcsoltan megünnepelték a 
feltalálók nemzetközi napját, Nürn-
bergben, Stockholmban majd ez év 
októberében Zágrábban. Tájékoztatta a 

Tagdíjfizetés
 

Megköszönjük azoknak, akik befizet-
ték a 2012. évi tagdíjat. 

Akik még nem fizettek, kérjük, hogy 
tagdíjukat utalják át (OTP Bank 
1170002-20008945) folyószámlánkra . 

Emlékeztetõül a MAFE tagdíj: kere-
sõknek minimum évi 10 000 Ft., míg 
nyugdíjasoknak, diákoknak minimum 
évi 1000 Ft.

Külön köszönjük azoknak, akik a 
tagdíjukat adománnyal megtoldották.

.

A remény hal meg utoljára

Hírek

A Nemzeti Együttmûködés Kormánya 
a feltalálás korábban kialakított támo-
gatási rendszerét hivatalba lépésekor 
nem indította el. Átszervezések, vizs-
gálatok folynak, a NIH vezetõje lemon-
dott, az innovációs kormánystratégia 
két éve készülget. Mára a tétovázás 
következményei igen súlyosak. Leáll-
tak a beindult innovációk. Többen 
tönkrementek. A legújabb magyar talál-
mányok többsége közkinccsé vált, mi-
vel a feltalálók képtelenek voltak fizet-
ni a nemzetközi szabadalmaztatás tete-
mes költségeit. Az állami támogatás 
elmaradása, melyet a MAFE 1989-óta 
rendszeresen kapott, lehetetlenné tette 
nagyszámú magyar találmány és 

innovációs eredmény nemzetközi pia-
cokon történõ értékesítését. Pedig e 
munka eredményeként hazánk 2008-
ban a nemzetközi innovációs porondon 
szereplõ 148 ország közül az igen 
elõkelõ nyolcadik helyen állt a licencia 
kereskedelemi ranglistán. A legsúlyo-
sabb kár azonban a magyar feltalálók  
államban vetett hitének elvesztése, 
amely az alkotói kedvük csökkenését 
eredményezi. 
Jó hír, hogy a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala erõfeszítéseinek 
köszönhetõen, ez év kezdetétõl meg-
nyílt végre az elsõ pályázat, amely a 
szabadalmaztatás költségeinek állami 
támogatását szolgálja. Lesz folytatás?
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