
A Magyar Feltalálók Egyesülete eredményekben gazdag nehéz évet zárt. Erről tanúskodott az 
Elnökség közgyűlési beszámolója, amit rövidítve, átszerkesztett formában itt megtalálnak. 
Sikereinket a magyar feltalálóknak szerzett erkölcsi és üzleti elismerés jelezte. Ez visszahatott 
az Egyesületre, mert növekedett annak nemzetközi ismertsége és tekintélye. Nehézséget okozott 
a késedelmes, nem tervezhető és csökkenő mértékű anyagi támogatás.  
 
 

Ez történt 2005-ben 
 
 
Január 

Osbáth Sándor innovációs bemutatója: 
Osbáth Sándor és Zalai Tibor korszerű közúti jelzőtáblái találmányai díjakat nyertek 2004-
ben a GÉNIUSZ-EURÓPA kiállításon itthon és külföldön egyaránt. Az ELEKTRON Kft., 
Osbáth Sándor vállalkozása már hasznosítja e találmányokat. A Fővárosi Közterület 
Fenntartó Rt. központjában 2005. január 25.én termékbemutatót rendeztünk. Az eseményen, 
amelyen szép számmal megjelentek a közút kezelés szakemberei,  Vedres András főtitkár 
bemutatta a feltalálókat, majd Osbáth Sándor cégtulajdonos - feltaláló beszámolt az 
ELEKTRON Kft. innovációs tevékenységéről.  

 
Február 

Szolidaritási nyilatkozat: 
A Magyar Feltalálók Egyesülete támogatta a magyar gazdák követeléseit, amelyet a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének ez 2005. február 2-án tartott Rendkívüli 
Kongresszusán fogalmaztak meg. A MAFE nyilatkozata többek között leszögezte: 
A feltaláló is „gazda”, a találmányának tulajdonosa, ami az ő „gazdasága”, amelytől 
„gazdagságot” remél.  
Véleményünk szerint országunk akkor lesz sikeres, ha olyan viszonyokat leszünk képesek 
kiharcolni, ahol a magyar gazdák érvényesülhetnek végre.”  

 
Március 

Parlamenti Bizottsági ülés a szoftverszabadalomról: 
Az Európai Ügyek Bizottsága megkezdte egyeztetési eljárás lefolytatását az Európai 
Parlament és Tanács irányelvéről, amely a számítógéppel megvalósított találmányok 
szabadalmazhatóságával foglalkozik.  
A bizottság 2005. március 8-án tartott ülésén dr. Bendzsel Miklós MSZH elnök és az 
Igazságügy valamint a Külügyminisztérium képviselője szóbeli kiegészítést adtak arról a 
hatástanulmányról, amelyet a MSZH állított össze tavaly decemberben. Annak 
elkészítéséhez a MAFE is hozzájárult. 
Erre az ülésére a Bizottság meghívta az érintett társadalmi-szakmai szervezeteket, hogy 
fejtsék ki álláspontjukat a várható hatásokról.  
A MAFE törvénymódosítást támogató érveit, Vedres András főtitkár ismertette az ülésen.  
A szabadalmaztatást ellenzők képviselői (Linux-Felhasználók Magyarországi Egyesülete, 
Linux Ipari Szövetség) nagy késéssel jelentek meg. Álláspontjuk kifejtésére a vita 
előrehaladta miatt már nem volt mód, ezért eltávoztak az ülés helyszínéről.  

 
Április 

Genfi Találmányi Szalon 
A 33. Genfi Találmányi Szalonon április 6. és 10. között a díjakért, az üzleti világ kegyeiért, 
és a nagyközönség figyelméért minden előző eseményt felülmúló számban, 46 ország több 
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mint ezer találmánya versengett. A Magyar Feltalálók Egyesülete 27 témával szerepelt a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásának köszönhetően.  
 A magyar feltalálók figyelemre méltó sikereket értek el, mert a Szalon zsűrije hét arany, tíz 
ezüst és hét bronzérmet ítélt meg számukra, valamint még hét különdíjat is megszereztek. 
Több bemutatott téma iránt az üzletemberek élénk érdeklődést mutattak. 
 
Világnapi ünnepség: 
Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetének javaslatára az országok minden év április 
26. napján ünneplik meg a "Szellemi Tulajdon Világnapját". 
A Magyar Feltalálók Egyesülete aznap ünnepséget rendezett Budapesten. Azon megjelent 
dr. Lippényi Tivadar úr, az NKTH elnökhelyettese, aki átadta a Genfi Találmányi Szalonon 
megszerzett díjakat. Ezután sajtótájékoztatót tartottunk a szellemi tulajdon helyzetéről 
hazánkban..  

 
Május 

Kiállítás Belgrádban: 
Kollektív bemutatóval (8 téma) részt vettünk a 25. Nemzetközi Találmányi Kiállításon 
Belgrádban, 2005. május 23-27. A nyolcvan éves múlttal rendelkező Belgrádi Feltalálók 
Egyesülete ebben az évben rendezte meg a 25. jubileumi találmányi kiállítást Belgrádban a 
Néprajzi Múzeum előcsarnokában. A kiállításon Szerbia Montenegró államszövetségből, 
Macedóniából, Bosznia Hercegovinából és Magyarországról összesen 106 találmányt 
mutattak be.  
A kiállítás alkalmával a MAFE és a belgrádi testvérszervezete együttműködési 
megállapodást írt alá, melynek keretében tagjaikat azonos elbánásban részesítik és 
tájékoztatják egymást munkájukról. Az egyezmény aláírásánál jelen voltak  a szerb kutatás-
fejlesztés, valamint a város gazdasági és politikai vezetői. 
Vedres András MAFE főtitkár előadást tartott a magyar és az EU innovációs környezetről a 
Hemofarm gyógyszeripari konszern rendezésében. 
A magyar bemutató sikere nagymértékben Vitéz Károly úr, a Szabadkai Feltalálók és Újítók 
Klubja vezetője által nyújtott önzetlen  személyes segítségének volt köszönhető. 

 
Június 

Szereplés Szabadkán:  
Jelen voltunk az INVENT 2005 - Nemzetközi Találmányi Bemutatón az "Ötlettel a még 
többért" elnevezésű vásár keretében Szabadkán (Sportcsarnok - 2005. június 3-5.). A 
kiállításon 20 találmányt mutattunk be. A  Szabadkai Feltalálók Klubja és a MAFE a 
kiállítás alatt június 4-én, szombaton 11 órakor Regionális Innovációs Nagygyűlést 
rendezett. Ennek tárgya a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmaztatási 
helyzetének áttekintése volt. 
A gyűlésen Vedres András ismertette a számítógéppel megvalósított találmányok 
oltalmazását az Egyesült Államokban, Ázsia országaiban és Európában. Majd néhány 
példán keresztül bemutatta az ilyen alkotások lényegét. Ezután Szöllősy János feltaláló 
részletesen ismertette roncsolás mentes anyagvizsgáló módszerét, melyhez speciális szoftver 
szükséges. 
 
Kampány Brüsszelben a számítógépes találmányok oltalmazásáért: 
A kampány első állomása, hogy felkértük azon tagjainkat, akik egyben kis és közepes 
vállalkozások tulajdonosai is, hogy küldjenek támogató nyilatkozatokat faxon Brüsszelbe. 
Tagtársaink szép számmal küldték el támogató nyilatkozataikat. Az Európa parlament 
vezetői április 19-én találkoztak a kis- és közép vállalkozások delegációjával, amelybe 
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meghívták a MAFE főtitkárát is. Ott történt a nyilatkozatok átadása, álláspontunk 
ismertetése. Ezt a megbeszélést sajtótájékoztató követte.  
Az EICTA és más EU civil szervezetek június 22-én Brüsszelben "Innovációs Napot" 
rendeztek. Számos EU tagállam érdekelt szervezeteinek és vállalatainak  képviselői vettek 
részt az eseményen. A magyar delegációban a Magyar Feltalálók Egyesületét Szöllősy János 
titkár és Vedres András főtitkár képviselte.  
Az "Innovációs Nap" legfontosabb része az a kiállítás volt, amelyen számítógéppel 
megvalósított találmányokat mutattak be az Európa Parlament tagjainak, szakértőinek és a 
médiának, hogy képet alkothassanak az ilyen műszaki alkotásokról és azok fontosságáról. 
Ezen a sikeres bemutatón a független feltalálókat Európában a MAFE kiállítása 
reprezentálta 8 magyar számítógépes találmánnyal. Ezek mellett nemzetközi nagyvállalatok 
(NOKIA, PHILIPS, SIEMENS, ERICSON) egy-egy műszaki alkotása szerepelt még. A 
kiállításról több televízió állomás, közöttük az MTV is, riportot forgatott.  
 

Július 
Az EKO 2005 – Innovációs Környezetvédelmi Verseny magyarországi fordulója: 
Nagyiványi Zoltán úr, hazánk krakkói főkonzuljának javaslatára a Magyar Feltalálók 
Egyesülete csatlakozott a Visegrádi Országok, feltaláló, valamint innovációs szervezetei 
által kezdeményezett környezetvédelmi versenyhez. Első lépésként a Magyar Feltalálók 
Egyesülete pályázatot hirdetett a környezetvédelemmel kapcsolatos műszaki alkotások 
minősítésére.  
A benyújtott pályázatokat (51 téma) szakértők értékelték külön-külön pontozva a 
környezetvédelmi hasznosságot, a leleményt, a műszaki színvonalat és a bemutatás módját. 
A zsűri az Internet segítségével végezte munkáját. Az összesített pontok adták a végső 
sorrendet. Ez alapján neves személyiségekből álló bizottság ítélte oda a kitüntető címeket, 
amelyek az alábbiak voltak: A legtöbb pontot elért (85-100%) megoldásokra történt a 
„Környezetvédelmi műremek” minősítés adományozása. Az ilyen találmányok feltalálói a 
„Környezetvédelem mestere” címet kapták (17 találmány). A pályamunkák második 
csoportjában (60-84%) „Környezetbarát találmány” minősítéseket adtak ki (17 találmány). 
Végül a továbbiak a MAFE elnökségének dicséretét érdemelték ki szereplésükért (10 
találmány). Diákok készítette legjobb pályamunkák szerzőinek (két egyetemista) a 
„Környezetvédelem ifjú mestere” címet adományozta a bizottság. 
A legtöbb pontot elért szenior és junior pályamunka került a Visegrádi Országok innovációs 
szervezetei által rendezendő döntőbe. A legjobb és széles oltalommal rendelkező 
környezetvédelmi találmány nyerte az ENSZ-WIPO aranyérmét. A MAFE „Invenció díj” 
kitüntetésben részesítette a kimagasló leleményt felmutató megoldások kidolgozóit (4 téma). 
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által felajánlott 1,5 millió forint összegű 
pénzdíjat megosztva 12 témával nyerték el.  
A címeket, és egyéb jutalmakat július 11-én adták át a Magyar Szabadalmi Hivatal 
aulájában. Az ünnepséget Bakos  Éva asszony az MSZH főigazgatója nyitotta meg. A V4 
országok szervezőbizottságának külföldi tagjai közül megtisztelte az eseményt Marek 
Szulbinski (Lengyelország), Milan Skrobian és Martina Sajkova (Szlovákia) valamint Vitéz 
Károly (Szerbia), aki átadta az elmúlt hónapban a MAFE tagjai által Belgrádban és 
Szabadkán elnyert díjakat. Az EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi Versenyen 
megszerzett elismeréseket és díjakat Szántay Csaba akadémikus adta át. 
Az esemény támogatói: Microsoft Magyarország Kft. és MSZH (a terem és 
szolgáltatásainak biztosítása) 
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Augusztus 
Virtuális Innovációs Vásár 
110 ajánlattal megnyílt e vásár a honlapunkon, majd még augusztusban 154-re bővült a 
kínálat. Anyagi támogatók: NKTH és SBG&K Szabadalmi Iroda. 

 
Szeptember 

Magyar innovációs sikerek Zágrábban: 
A Magyar Feltalálók Egyesülete 15 találmánnyal képviselte hazánkat a 81. Zágrábi Őszi 
Vásár (szeptember 13-18.) keretében rendezett „ARCA 2005” horvát innovációs kiállításon, 
ahol többek között bemutattuk a Budapesti Vízművek Rt. feltalálói által megalkotott, és Sri 
Lankán, a szökőár után sikerrel alkalmazott mobil ivóvízgyártó berendezést. Ez a találmány 
aranyérmet nyert, és a magyar csapat összesen 8 díjat hozott haza. A kiállítás legnagyobb 
üzleti sikerét Osbáth Sándor és Zalai Tibor találmányai alapján gyártott és már kapható 
modern fénydiódás közlekedési táblák aratták, mert a helyszínen 26 cég jelentett be vásárlási 
szándékot.  
 
Tajvani bemutatkozás: 
A Magyar Feltalálók Egyesülete 10 találmányt mutatott be a "2005 Taipei International 
Invention Show and Technomart" kiállításon szeptember 29. és október 2. között a TAITRA 
- Budapest Iroda támogatásával.  
 A kiállítást Taipei üzleti központjában lévő kiállítási csarnokban rendezték egy textilipari 
bemutatóval kapcsoltan. Az eseményre több mint háromszáz témával neveztek. A magyar 
szereplés szép sikert hozott, három arany, egy ezüst és két bronzérmet valamint négy 
különdíjat nyertünk el. Sajnos a tájfun miatt, az eseményt egy nappal előbb be kellett zárni. 
Így is közel százezer látogatója volt a kiállításnak. 
 

Október 
Bukarest, kiállítás: 
A Magyar Feltalálók Egyesülete 30 találmányt mutatott be Bukarestben, 2005. október 4-8. 
között a hagyományos ipari vásár keretében megrendezett INVENTIKA nemzetközi 
találmányi kiállításon. 
Az INVENTIKA kiállításon, amelyet most kilencedik alkalommal tartottak meg, először 
vettünk részt kollektív magyar bemutatóval. Az esemény kapcsolódott a Bukaresti Őszi 
Vásárhoz. A találmányok (5 országból 173 téma) megtöltötték a 29. csarnokot. A kiállítást 
meglátogatta Traian Basescu úr őexcellenciája, Románia elnöke, aki megtekintette a magyar 
találmányokat is. A magyar találmányi bemutatónak közel harmincezer látogatója volt, a 
térség üzletemberei élénk érdeklődést mutattak az innovációs eredményeink iránt.  
 

Október 
Gdansk, kiállítás: 
A Magyar Feltalálók Egyesülete 18 találmányt mutatott be Gdanskban, 2005. október 19-21. 
között a helyi vásár területén megrendezett INNOWACJE 2005 kiállításon.  
A kiállításon 125 találmány szerepelt hat országból. A rendezvényt a „Technikon” 
elnevezésű tudományos és technológiai kiállítással kapcsoltan tartották meg, amelynek 
keretében főleg automatizálási témákat mutattak be. A benevezett találmányokat nemzetközi 
zsűri értékelte. A MAFE bemutatón szereplő 18 találmánnyal hét érmet és két nagydíjat 
nyertünk.  
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November 
IENA Nürnberg: 
A Magyar Feltalálók Egyesülete 8 találmányt mutatott be Nürnbergben, 2005. november 3-
6. között a helyi vásár területén megrendezett IENA  2005 kiállításon.  
Európa legnagyobb fogyasztási cikk vásárához (Consumenta) kapcsoltan, 54. alkalommal 
rendezték meg Nürnbergben a hagyományos német újdonság-bemutatót, amelyen 30 
országból 680 találmány versenyzett. Az IENA kiállításon a Magyar Feltalálók Egyesülete 
nyolc új, megvalósított magyar találmányt mutatott be. Ezek közül a vízzel kapcsolatosak 
nemzetközi feltűnést keltettek.  
 A Budapesti Vízművek Rt. munkatársai aranyérmet nyertek az általuk feltalált mobil 
ivóvízgyárral, amelyet sikerrel működtettek a cunami, majd a romániai árvizek után. 
Ökrös Pál nyerte el az Orosz Federáció Fejlesztési és Kutatási Minisztériumának különdíját. 
Találmánya a háztartások vízfogyasztását csökkenti azáltal, hogy a műszaki megoldás a 
fürdővizet és a mosógép öblítővizét használja a WC öblítéshez.  
További két bemutatott magyar műszaki alkotás, amely szintén a vízzel kapcsolatos nyert 
még díjat: Csorba József – „Nyomott szennyvízelvezető rendszer” valamint Bárczy Zoltán – 
„Olajszennyezést felfogó kanális”. 
Igen nagy elismerést vívott ki még dr. Nashwan Khaled hazánkban tanult és praktizáló orvos 
érszűkületet kezelő készüléke, amely elnyerte a kiállítás legmagasabb tudományos 
elismerését, a Moszkvai Műszaki Egyetem jubileumi aranyérmét. 
 
Ezzel a bemutatóval a magyar találmányok ez évi külföldi bemutatása sajnos befejeződött. A 
következő alkalomra, az EU legjelentősebb innovációs kiállításán történő szereplésre már 
nem volt pénzünk, mivel a találmányi marketinghez való állami hozzájárulás a 2005. évben 
nem érkezett meg. Sajnos ezzel megszakad Brüsszelben az EUREKA világkiállításon a 
MAFE 16 éve tartó sikeres szereplése, éppen akkor, amikor Uniós tagok lettünk. Kár. 
 
Az innováció és a környezetvédelem – konferencia: 
A környezetkárosítás sajnos az innováció velejárója.  
Ki a felelős ezért, az innovátor, vagy a feltaláló? Kiküszöbölhető-e egyáltalán a 
környezetünk tönkretétele, van megoldás?  
Ezeket a kérdéseket feszegette ez a rendezvény, ahol kísérletet tettünk az e téren egyedül 
hatékony módszer, a környezettudatos feltalálás bemutatására. Két hosszabb előadás 
foglalkozott a gépkocsik üzemelését forradalmasító külföldi eredmények technológiák 
(hidrogén üzem, légautó) részletes ismertetésével.  
A konferenciáról DVD felvétel készült, benne a szereplő találmányokról készített film 
betéttel, amelyet a résztvevők megkapnak. Mások 1000 forintos árért megrendelhetik. A 
konferencia virtuális változata honlapunkon később megjelenik. 
A konferenciának 81 résztvevője volt. 
 

December 
EKO 2005 - Innovációs Környezetvédelmi Versenyen döntője 
A Visegrádi országok szakmai szervezetei 2005. év első félévében megszervezték majd 
lebonyolították a nemzeti fordulókat. Magyarországon volt a legtöbb pályázat  
(49 szenior + 3 junior = 51) ezután Lengyelország (24 + 20 = 44) Csehország (22 + 18 = 40) 
és Szlovákia (5 + 11 = 16) volt a sorrend. Minden országból egy szenior és egy junior 
(egyetemista) korú pályázó munkája kerülhetett a nemzetközi döntőbe. A nemzetközi döntőt 
a lengyel fél Czestochowában tartotta meg december 2-án. A nemzetközi zsűri munkájában 
Szöllősy János és Vedres András vett részt.  
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Az EKO 2005 döntőjének győztese (díj: 7 000 Zloty): Schremmer István - Tilky Péter / G. I. 
C. Kft: „Víz alatti plazmaberendezés veszélyes anyagok ártalmatlanítására” című találmánya 
lett. 
 
MAFE Közgyűlés, Díjkiosztó ünnepség és sajtótájékoztató 
A MAFE 2005. évi Közgyűlését  2005. december 8-án tartotta meg. Az esemény előtt 
történt a külföldi innovációs fórumokon megszerzett díjak átadása. A díjkiosztó ünnepségen 
megjelent dr. Bendzsel Miklós úr a Magyar Szabadalmi Hivatal Elnöke. Megtisztelte még az 
ünnepséget Tao úr a tajvani TAITRA - Budapest Iroda munkatársa, akinek megköszöntük a 
támogatásukat, amely nélkül nem szerepelhettünk volna Tajvanon. Továbbá megjelentek a 
Jemeni Köztársaság Nagykövetségének munkatársai is.  
 
A díjkiosztó ünnepséget sajtótájékoztató követte, amelynek keretében bejelentettük, hogy 
részt veszünk beavatkozóként a Microsoft kontra Európai Bizottság perben.  
 
A Közgyűlés elfogadta az Elnökség beszámolóját, a munkatervet és a 2006. évi 
költségvetést, majd a Felügyelő Bizottság tagjaivá választotta dr. Gyarmathyné Nemes 
Erzsébet és dr. Nádas Béla tagtársakat. 

 


