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A közgyűlés megnyitása 
 
 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
10:05 órakor megnyitja a közgyűlést. Kijelenti, hogy az összehívás az Alapszabály szerint történt, mivel 
a MAFE honlapján (www.inventor.hu) és a „Patent” hírlevélben közlésre került a helyszín, az időpont és 
a napirend január 10-ig.  
Megállapítja, hogy az első meghirdetés időpontjában a közgyűlés határozatképtelen. Közli, hogy az új 
kitűzés 11 óra, ugyanitt. 
Ezután megnyitja a díjkiosztó ünnepséget, amely nem jogi része a Közgyűlésnek. 
Ezen megjelentek az érdekelteken kívül a díjazottak számos hozzátartozója. 

 

Szántay Csaba a MAFE elnöke:  
Az Alapszabály 4.3. pontja alapján a határozatképes közgyűlést a meghirdetett időben, 11 órakor 
megnyitja. 
Üdvözli a Közgyűlést, majd a Himnusz éneklése közben szomorú szívvel búcsúztunk 2012-ben elhunyt 
tagtársainktól, akik a következők voltak:  

 

Csongrádi Mária 
Péczeli Antal 
Póth Tibor 

 

Ezután beterjeszti a napirend javaslatot: 
 

Napirend javaslat 
 

1. Beszámoló a 2012. évi munkáról (Közhasznúsági jelentés) és vita 
2. Tisztújítás 
3. Tervek a 2013. évre és vita 
4. Alapszabály módosítása - Székhelyváltozás 
5. Zárszó 

 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
Szavazásra teszi fel a napirend javaslatot. A napirend javaslatot a közgyűlés ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 

 
 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
Felkéri Vedres Andrást a jegyzőkönyv elkészítésére valamint Vedres Andrásnét és Kuthi Zoltánt, hogy 
hitelesítsék a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet, valamint javasolja, hogy a hozzászólások időtartama 
maximum 3 perc legyen. A közgyűlés a felkérést és a javaslatot ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta. 
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A napirend tárgyalása 
 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
Felkéri Vedres András főtitkárt, hogy terjessze a Közgyűlés elé a MAFE közhasznúsági jelentését, 
számviteli beszámolóját munkatervét és költségvetését. 

 

1.) Az Elnökség beszámolója, Közhasznúsági jelentés, munkaterv, költségvetési 
javaslat 
 

Vedres András főtitkár:  
A főtitkári beszámoló valójában a közhasznúsági jelentés, olyan formában, amely megfelel az 
előírásoknak.  
 

Közhasznúsági jelentés 
2012. 

 
Ez a dokumentum a Fővárosi Bíróság által 13. PK. 60298/89/9 számon nyilvántartott Magyar Feltalálók 
Egyesületének, mint közhasznú szervezetnek 2011. évi tevékenységére vonatkozik. 

 
1. A.) Beszámoló a MAFE 2012. évi tevékenységéről 

 
1.) A MAFE tagsága, a hazai feltalálás és innováció helyzete. 
Az Egyesület adatbázisában 5882 fő szerepel. Aktív tag (akinek nincs 3 éves tagdíjhátraléka, és 
találmányi tevékenységet fejt) ki 660 fő. 2012-be belépett 10 fő és tagsága megszűnt 3 feltalálónak 
elhalálozás miatt.  
 
A feltalálás és az innováció terén a világhelyzetre az alábbiak voltak jellemzőek: 
 

• USA elfogadta a bejelentési elsőbbséget. 
• EU Parlament jóváhagyta a Közösségi Szabadalmat, amely 2014-ben indul. 
• Összes beadott szabadalmi bejelentés a világon: 2,14 millió. Ennek 72%-át  Ázsiában alkották. 
• Az EU innovációja tovább lassult. 
• A feltalálók világszövetségének (IFIA) aktivitása tovább növekedett. 

 
 
 
A friss statisztikai adatok azt mutatják, hogy a hazai feltalálói aktivitás továbbra is alacsony színvonalú. 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Találmány 686 682 756 646 660 

Használati minta 191 198 228 251 239 

Design 199 295 219 185 237 

Növényfajta 11 6 10 13 
 

26 

Védjegy 3 615 3 291 3 240 3 447 3772 

 
 
Csökkent a 2011-es évhez képest a feltalálók társadalmi elismertsége, a média alig foglalkozott 
feltalálókkal. 
Az állami mecenatúra, mely több évtizede folyamatos volt, ezen a téren most is, mint 2010-óta 
szünetelt. Ezért a MAFE aktivitása elmaradt a korábbi évekéhez képest. Gyakorlatilag már harmadik 
éve szünetel a hazai találmányok marketingje külföldön, ami a MAFE egyik fő tevékenysége volt. Ennek 
köszönhetően a folyamatos külföldön tartott magyar találmányi bemutatóknak a WIPO statisztika szerint 
Magyarország az egységnyi GDP-re számolt licencia bevételek terén 150 ország közül az előkelő 
nyolcadik helyet vívta ki, megelőzve az USA, Hollandia, UK, Japán, Belgium és Németország licencia 
értékesítését. Miután a találmányi bemutatók szervezése és kivitelezése az állami támogatás hiányában 
leállt, ezt a helyünket biztosan elveszítjük. 
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A találmányok hasznosítását elősegítő állami források közül 2012. decemberében a szabadalmi 
oltalomszerzésre indítottak újra a pályáztatást. Keretösszeg csak 400 millió Ft. Ennek hatása jövőre 
lesz lemérhető.  

 

A Magyar Feltalálók Egyesülete mindig is kifejezésre juttatta, hogy támogatja a nemzet felemelkedését 
célzó munkálkodást. A mai korban egy ország jólétének biztosítéka a szakadatlan technológiai 
megújulás, az innováció. Magyarországon a természeti kincseink erősen korlátozottak. Csak egyetlen 
erőforrásunk van, polgárainak alkotóképessége, de az elvben kiapadhatatlan.  
 
A magyar feltalálók azok, akik találmányaikkal teremtik meg a hazai technikai innováció alapjait. A 
találmányok hasznosítása olyan új árukat és szolgáltatásokat eredményez, melyhez szabadalmak 
biztosította extraprofit párosul. Így magas értéket létrehozó új munkahelyek is lesznek.  

 

Minden jóakaratú magyar embernek de különösen a hazai nem haszonelvű szervezeteknek törekedniük 
kellene Magyarország felemelkedésének elősegítésére. A társadalmi szervezetek és az állam 
partnersége a siker záloga.  

 

A Magyar Feltalálók Egyesülete közhasznú szervezet alapszabály szerinti kötelessége: „az alkotóerő 
növelése és hatékony felhasználásának elősegítése, a találmányok létrejöttének, megvalósulásának és 
az új termékek kereskedelembe vételének előmozdítása”.  Ez összecseng a Nemzeti Együttműködés 
Kormánya által meghirdetett nemes szándékokkal, éppen ezért még 2011-ben felajánlottuk 
szolgálatainkat a Kormánynak. Javasoltunk egy megállapodásban (Partnerség a hazai feltalálás 
fellendítése, és az Új Széchenyi Terv nagyobb sikere érdekében) rögzített partnerség kialakítását 
az innováció fellendítésére.  

 

E partnerség indokolt volt, mivel az Új Széchenyi Terv a feltaláláshoz nem ígér támogatást. E 
partnerség segítené bekapcsolni az Új Széchenyi Tervhez a hazai feltalálást. A partnerség célja 
indokolt, mert nincs prosperitás innováció nélkül, nincs innováció találmányok nélkül és nincsenek 
találmányok feltalálók nélkül. Az Új Széchenyi Terv akkor éri el a célját, ha elősegíti a hazai árutermelés 
jelentős növekedését. Ennek érdekében elengedhetetlen a feltalálás és a műszaki alkotásaink 
hasznosításának fellendítése. A Magyar Feltalálók Egyesülete a lehetséges egyetlen partner az állam 
számára ezen a téren. Bizonyítja ezt, az Egyesület két évtizedes tevékenysége, eredményei, 
szakértelme és gazdálkodása. 
 

A partnerségi javaslatunkat 2011. márciusában megküldtük a Nemzeti Együttműködés Kormánya 
illetékeseinek (Miniszterelnök, Nemzetgazdasági és Nemzeti Fejlesztési Miniszterek, valamint a 
Nemzeti Innovációs Hivatal Elnöke). Ígértük, hogy amennyiben e rövid tervet mérlegelésre 
elfogadhatónak tartják, akkor azonnal megküldjük az illetékes kormányszervnek a részletesebb 
munkaprogramot az elkövetkezendő négy évre. Annak elfogadása esetén nyomban munkához állunk.  

 

Két év eltelt a javaslatunk beadása óta. Érdemi választ még nem kaptunk a partneri viszony létesítését 
illetően.  

 

A válasz elmaradása is bizonyítja, hogy a magyar feltalálók és egyesületük a MAFE nem talált érdemi 
kapcsolódást a Nemzeti Együttműködés Rendszerében. Korábban, 1989-óta az OMFB, majd jogutódai 
egészen a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalig rendszeres kapcsolatot ápoltak velünk. Anyagi 
támogatást biztosítottak az Egyesületnek, különös tekintettel a találmányi marketing végzésére. Az 
Orbán kormány megalakulását követően a legutóbbi „átnevezés” és átszervezés szerint a Nemzeti 
Innovációs Hivatal lenne az illetékes kormányzati pont a kapcsolódáshoz. Sajnos ezzel a hivatallal 
érdemi kapcsolatunk nem jött létre. Tetézi a problémát, hogy a NIH elnöke 2012 végén lemondott, és 
még nincs helyette első számú vezető. 
 
A helyzetet bonyolítja, hogy a NIH a Gazdasági Minisztérium alárendeltségében van, de az innovációs 
pénzalapok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartoznak. Az Új Széchenyi Terv pályázati ügyeit a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség intézte 2012. év végéig egy gazdasági társaság (MAG Zrt.) 
közreműködésével. Ez a rendszer 2013-ban megszűnik, a pályáztatás a szakminisztériumokhoz kerül.  
 
Az innováció egyik kulcsterülete a környezetvédelem. Azon a területen több minisztérium is illetékes. A 
szellemi tulajdon feltétele az innovációnak. Ezen a területen ügyködő kormányhivatal (SZTNH) a 
Közigazgatási Minisztériumhoz kapcsolódik. A feltalálás jövője az ifjúság, melynek képzése az Emberi 
Erőforrás Minisztérium kezében van. A feltalálás segédeszköze, a tudomány az MTA illetőségébe 
tartozik. 
 
A feltalálás és innováció összetett tevékenység. Így szétaprózva hagyni ezt a területet nem lehetünk 
sikeresek. A jobb koordináció érdekében át kell szervezni a kormány irányító-segítő-partnerségi hivatali 
rendszerét. 
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Összefoglalva így néz ki a feltalálás kormányzati kapcsolati hálója: 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.) Találmányi marketing tevékenység 
Az Egyesület legfontosabb közhasznú tevékenységét, az új magyar találmányok és innovációs 
eredmények piacra vitelét a több évtizede rendszeresen biztosított állami támogatás segítségével 
végezte. Ilyen támogatást 2012-ben nem kaptunk. Alábbi külföldi bemutatóinknál (kivéve IENA) a 
standbérletet és a nevezési díjakat az IFIA támogatás igénybevételével a testvérszervezeteink fizették. 
A MAFE költségvetéséből huszonnégy magyar találmány széleskörű szerepeltetésére futotta ebben az 
évben, az alábbi eseményeken és országokban (időrendi sorrendben megadva): 
 

1. Május 5-8., AGRO-ARCA, Mezőgazdasági Találmányok Nemzetközi Fóruma,  Slatina, 
 Horvátország (2 találmány) 

2. Július 13-15., INPEX, Pittsburgh (3 találmány) 
3. Szeptember 27-29., New Time, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Szevasztopol,  Ukrajna 

(3 találmány) 
4. Október 10-13., ARCA, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Zágráb, Horvátország (7 találmány)  
5. November 1-3., IENA, Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Nürnberg, Németország (2 találmány) 
6. November 7-12., 7. Nemzetközi Találmányi Kiállítás, Kunshan, Kína (8 találmány) 

 

A hazai feltalálást ezen a hat jelentős külföldi innovációs eseményen összesen 25 bemutatással 
képviseltük. A delegátusok saját maguk állták a személyes részvételük költségeit. A bemutatott 
találmányok, melyeknek marketingjét elvégeztük, az alábbiak voltak: 

 

Slatina 
GYARMATHYNE NEMES, Erzsebet: Salt mixture having law Sodium Chlorine (Bono Product) 
SZÖLLÖSY, János Food supplement removal heavy metal contamination (Humicin) 
 
Pittsburgh 
GYARMATHYNE NEMES, Erzsebet: Salt mixture having law Sodium Chlorine (Bono Product) 
NÁDAS, Béla dr.: Variable-displacement rotary-blade motor  
SZÖLLÖSY, János Food supplement removal heavy metal contamination (Humicin) 
 
Sevastopol 
OSBÁTH, Sándor – ZALAI, Tibor: Traffic speed meter with analyst 
RAISZ Iván dr. and BARTA István dr.: Methanol synthesis from communal waste  
SZÖLLÖSY, János, FARKAS, Tibor and GASPARICS, Antal: FluxMap measurement 
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Zagreb 
BALOGH, Gábor: Sign-System in Music 
MALY, Robert and MALYNÉ BITTNER, Márta: Pyramid building machines 
MILASSIN, Béla: Hidden self-portraits of Italian renaissance painters 
EGELY, György dr.: Fusion reactor 
NÁDAS, Béla dr.: Rotary-blade compressor 
OSBÁTH, Sándor – ZALAI, Tibor: Traffic speed meter with analyst 
SZÖLLÖSY, János, FARKAS, Tibor and GASPARICS, Antal: FluxMap measurement system 

 

Ráfordításaink kézzelfogható eredményei, hogy hozzájárulást adtunk a következő találmányok 
innovációjához:  
 

 EGELY György befektető partnerekre lelt. 
 GYARMATHYNÉ Nemes Erzsébet üzleti partnert talált. 
 NÁDAS Béla dr. együttműködő intézetet talált vizsgálatokhoz. 
 MOLNÁRKA Győző és társai számítógépes találmánya iránt külföldi hasznosítók jelentkeztek. 
 RAISZ Iván dr. találmányai világhíresek lettek, itthon a próbaüzemek elkezdődtek. 
 SZÖLLŐSY János több külföldi kereskedelmi partnert talált. 

 

 
3.) Hazai események, és tájékoztatási tevékenység 
A „Magyar Feltalálók Napját” 2012. évben, a naphoz közel eső hétvégén, június 8-án, pénteken 15 órai 
kezdettel ünnepeltük meg nyilvános egyesületi díszülés keretében Budapesten, a XI. Fehérvári út 130. 
szám alatti INNOSTART tanácsteremben. 

 

Műsor: 
 

1.  Képzelt videóbeszélgetés Szent-Györgyi Albert feltalálóval 
2.  Az örökség – innovációs helyzetértékelő 
3.  Dicsőség a magyar feltalálóknak 10 világhíres feltalálónk bemutatta megvalósult új 

műszaki alkotásait 
 

Tájékoztatói tevékenységünk legfontosabb fóruma a honlapunk (www.inventor.hu) volt, melyet 
állandóan frissítettünk. A PATENT hírlevelünk a második eszköz, melyből egy számot adtunk ki, 
tagjainknak postázva. 
 
Munkatervünkben elhatározottak közül anyagiak híján nem szerveztünk ankétot az „Innováció kihívásai” 
címmel. Tervbe vettük a GENIUS kiállítás megrendezését: GÉNIUSZ – Szellemi Tulajdon 
Világfesztivál (GENIUS – World Festival of Intellectual Property) - 2013. június 13. Miután 
támogatási kérelmünkre semmilyen válasz nem érkezett, az előkészületeket töröltük.  
 
A hazai média nem képviseltette magát rendezvényeinken, pedig meghívóinkat időben postáztuk. 
Sajnos a külföldi szerepléseinkről sem tudósítottak, az Országos Sajtószolgálatnak kiadott 
közleményeinket senki sem vette át. Ez a korábbi évtizedekben nem így volt. A magyar média nagy 
terjedelemben tudósított sikereinkről. Érdekes tapasztalatunk az, hogy viszont „önjelölt” feltalálók dolgait 
fel-felkapja a hazai hírközlés. Nem találmányi szintű megoldásokat, elismert találmányként mutatnak be, 
kisebbítve ezzel a valódi feltalálók értékeit. 

 

4.) Érdekvédelem 
Tagjaink kérelmére eljártunk érdekvédelmi (bitorlás) ügyekben egyeztetői szerepben.  
Egyik tagtársunk képviseletét elláttuk nemlegesség megállapítási ügyben a Szellemi Tulajdon Hivatala 
eljáró tanácsa előtt. 
Több száz esetben adtunk innovációs tanácsokat, személyes megbeszéléseken és virtuális úton. 
 

 

5.) Anyagi helyzetünk 
A MAFE gazdálkodására jellemző volt a takarékoskodás. Összehasonlítás végett megadjuk a 2011. évi 
számokat is ezer Ft. bruttó értékekben. 
Bevételeink 5,3 millió Forintról kereken 3 millió Forintra csökkentek. Kiadásaink is ilyen arányban 
kevesebbek. 
Látható, hogy szinte minden költséghelynél kevesebbet költöttünk. 
Semmilyen állami támogatást nem kaptunk a Nemzeti Együttműködés Kormányának megalakulása óta. 
 
Az adófizetők 1% felajánlásaiból 335 ezer Forint támogatás érkezett. Tagjaink és vállalkozásaik közel 
190 000 Forint összeget juttattak az Egyesületnek.  
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Bevételek 2011. (ezer Ft) 2012.(ezer Ft) 

Tagdíj 754 771 

Nettó árbevétel 1600 1735 

Támogatások össz. 3008 525 

Banki kamat 0 0 

Bevételek összesen 5362 3031 

Kiadások     

Belföldi rendezvény 59 127 

Külföldi kiállítások 3383 2552 

IFIA hozzájárulás 0 0 

Kiállítási ktg. össz. 3442 2679 

Posta, telefon, Internet 677 463 

Anyag 101 62 

Bank ktg. 210 140 

Illeték 6 0 

Bérleti díj 379 44 

Biztosítás 38 51 

Karbantartás 7 187 

Üzemanyag 130 34 

Egyéb szolgáltatás 63 43 

Reprezentáció 9 0 

Értékcsökkenés 76 85 

Működési költségek összesen 1696 1109 

Kiadások összesen 5138 3788 

Kiegészítő adatok     

Kölcsön vissza 873   

Kölcsön  8243 7370 

Beruházás 0 0 

Eredmény 224 -757 
 
 

Támogatások részletezése 
Források  Cél  Összeg (ezer Ft.) 

Központi költségvetési szerv     
NIH                        -       

Privát szféra       
Társaságok Marketing                   100     
Magánszemélyek Működés                     90     
SZJA 1% Működés                   335     

Összesen:                     525     
 
 
A MAFE 2012. évben pénzbeli juttatást senkinek sem nyújtott. A munkát önkéntes alapon végeztük. 
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A mérleg kiegészítő adatai a következők: 
 

  2011. évben e Ft 2012. évben e Ft 

Tárgyi eszközök nettó é. 57 0 

Bank + pénztár 1171 522 

Vevő követelés 0 0 

Rövid lejáratú tartozás 17713 17713 

Vagyonváltozás -16485 -17191 
 

Az Egyesületnek jelentős tartozása van. 
 
 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
Felkéri a felügyelő bizottságokat, hogy véleményezzék a jelentést és a jelenlevőket, hogy szóljanak 
hozzá. 
 

Wilheim László:  
A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a MAFE 2012. évi gazdálkodása a hatályos pénzügyi és 
számviteli rendelkezéseknek megfelelően történt.  
Az Egyesület gazdálkodása és könyvelése a 2012. évben is rendben folyt. 
A közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolja. 
 

Gál György: 
Bejelenti, hogy az Etikai Bizottság előtt az év során semmilyen ügy nem volt.  
 

Németh János Antal: 
Egyetért a beszámolóval, azt elfogadásra javasolja. Felhívja a figyelmet az 1%-adományozásnál a 
pontos kitöltésre, mert hiba esetén a költségvetésbe megy a pénz, nem az adományozotthoz.  

 
Molnár Pál: 

Elhibázottnak tartja, hogy az Új Széchenyi terv nem támogatja a feltalálókat. Javasolja a beszámoló 
elfogadását.  

 
Blahó Miklós: 

Hangsúlyozza, hogy a feltalálók támogatása egyet jelent a kis és közepes vállalkozások segítésével. A 
MAFE nem csak a feltalálók érdekeiért harcol, hanem a vállalkozók érdekeiért is küzd. 

 
Szántay Csaba a MAFE elnöke: 

Megköszöni a hozzászólásokat. Miután több hozzászóló nem volt, szavazásra teszi fel a beszámolót, 
benne a közhasznúsági jelentéssel. 
A szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a 2012. évi beszámolót ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta.  

 
 
2.) Vezetőség választás 
 
Szántay Csaba a MAFE leköszönő elnöke: 

Ez után bejelenti, hogy a vezetőség mandátuma véget ért. Most új vezetőséget kell választani, melynek 
mandátuma 2018-ig szól. Felkéri Vedres Andrást, hogy ismertesse a leköszönő vezetőség javaslatát az 
új elnök személyére. 

 

Vedres András: 
Bejelenti, hogy a vezetőség ismételten Szántay Csaba akadémikust jelöli az elnöknek, aki a jelölést 
elfogadta. Megkérdezi a Közgyűlést, van-e valakinek egyéb javaslata. Miután ilyen nem volt, 
szavazásra teszi az elnök személyét. 
A szavazást követően megállapítja, hogy a Közgyűlés Szántay Csaba akadémikust ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a MAFE elnökének megválasztotta.  

 
Szántay Csaba a MAFE újonnan megválasztott elnöke: 

Megköszöni a Közgyűlés bizalmát. Az alapszabálynak megfelelően javaslatot tesz a vezetőség tagjaira, 
amelyet a Közgyűlés személyenként külön-külön kell, hogy megszavazzon.  
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Javasolt vezetőségi tagok: 
 

Főtitkár: Dr. Vedres András 
Főtitkárhelyettes: Szőllősy János 
Alelnök: Dr. Zoltán István 
Alelnök: Szunai Miklós 
Titkár: Csizmadia Lajos 
Titkár: Gágyor János  
Titkár: Kuthy Zoltán 
Titkár: Boros Béla 
Felügyelő bizottság: Wilheim László (elnök), Dr. Nádas Béla, Dr. Gyarmathyné Nemes 
Erzsébet 
Etikai Bizottság: Gál György (elnök), Osbáth Sándor, Subert István 
 

 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
Megkérdezi a Közgyűlést, van-e valakinek egyéb javaslata. Miután ilyen nem volt, egyenkénti 
szavazásra teszi a vezetőség tagjait.  
Az egyenkénti szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés az alábbi vezetőséget 
választotta meg:  
 

Főtitkár: Dr. Vedres András 
Főtitkárhelyettes: Szőllősy János 
Alelnök: Dr. Zoltán István 
Alelnök: Szunai Miklós 
Titkár: Csizmadia Lajos 
Titkár: Gágyor János  
Titkár: Kuthy Zoltán 
Titkár: Boros Béla 
Felügyelő bizottság: Wilheim László (elnök), Dr. Nádas Béla, Dr. Gyarmathyné Nemes 
Erzsébet 
Etikai Bizottság: Gál György (elnök), Osbáth Sándor, Subert István 

 
 

3.) Munkaterv és költségvetés a 2013. évre 
 

1.) Szereplés külföldön magyar találmányokkal 
 
Az állam innovációs mecenatúra támogatás leállása ellenére a Magyar Feltalálók Egyesületének 
folytatni kell saját eszközeiből, a korábbiakhoz képest csökkentett mértékben, az 1989-ben elkezdett 
tevékenységét a magyar találmányok és innovációs eredmények népszerűsítése érdekében.  
A feltalálók világszervezete (IFIA) támogatásával az alábbi kiállításokon fogunk rendezni magyar 
kollektív találmányi bemutatókat egyenként 2-6 alkotás részvételével: 

 

1.   Inventors (Ifi esemény); 05. 21-25., Belgrád  
2.   INVENTINO, Prága 06. 6-8.  
3.   INPEX; 06. 19-21., Pittsburgh (PA, USA) 
4.   New Time; 09. 26-28., Szevasztopol 
5.   Inno Türkye; 10. 24-27. , Isztambul  
6.   IENA (Öko témák); 11. 1-3., Nürenberg 
7.   IBTIKAR; 12. 1-5., Riad 

 
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. 

 

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 e. Ft. 
Személyes részvétel esetén a kiutazót terheli a kiutazás és a külföldi tartózkodás minden költsége. 
 
2.) Belföldi rendezvények 
 
2.1.) A Magyar Feltalálók napjának megünneplése 
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Negyedik alkalommal fogjuk megrendezni ezt az eseményt, hogy fokozottan ráirányítsuk a 
közfigyelmet a műszaki alkotómunka fontosságára. Az ünnepség június 13-dikán lesz. A helyszínt 
később jelöli ki a vezetőség. 
 
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 évben. 

 

3.3.) Hírlevelünk 
Elkészítjük a PATENT 31. számát, és elküldjük tagjainknak a 2013. évi Közgyűlés előtt. 

 

4.) Érdekvédelem 
Tanácsadó, érdekvédelmi szokásos tevékenységünk végzése, egyéni kérések alapján, és az 
innovációs hiénák elleni felvilágosító tevékenységünk fokozása tagjaink körében 
 
5.) A Feltalálók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége - IFIA világközpont működtetése 
Miután a kormánygarancia alapján sem kaptunk az IFIA iroda költségeihez hozzájárulást az IFIA 
elnöke fedezi a költségeket. 
 
6.) Költségvetés a 2013. évre 
 

Kiadások (bruttó értékben, ezer forintban): 
 

Költséghely Saját forrás (e. Ft)  

Rendezvények, marketing   

Belföldi rendezvények 200 

Külföldi kiállítások 1 300 
Információs tevékenység   

Honlap állandó frissítése 100 

PATENT hírlevél 200 
Működés  1 200 
Mindösszesen 3 000 

 
 

 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
Kéri a hozzászólásokat a jövő évi tervhez, és a költségvetéshez.  

 

Köhler Mihály: 
Javasolja, hogy a Magyar Feltalálók Napjának megünneplése Tarcalon legyen faluházban. A 
munkatervet és költségvetést elfogadásra javasolja. 

 

Marcsák Oszkár: 
Támogatja a tarcali megrendezést. 

 

Szöllösy János főtitkárhelyettes: 
Magyar Feltalálók Napjának megünneplési helyszínének kiválasztására vonatkozó javaslatot 
lehetőségként kezeljük, mivel még nem tudjuk a körülményeket Tarcalon. Forrásaink igen szűkösek, 
csak olyan helyszín alkalmas, ahol nem kell terembért fizetni. 

 

Köhler Mihály: 
Kéri, hogy javaslatát lehetőségként mérlegelje a vezetőség.  

 

Szántay Csaba a MAFE elnöke: 
Megköszöni a hozzászólásokat. Miután több hozzászóló nem volt, szavazásra teszi fel a munkatervet 
és a költségvetést. 
A szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a 2013. évi munkatervet és 
költségvetést ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  

http://www.inventor.hu/
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Majd ezután szavazásra teszi fel a 2012. évi tervet a költségvetéssel. 
A szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés a 2013. évi tervet és költségvetést 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 

4.) Alapszabály módosítása - Székhelyváltozás 
 

Szántay Csaba a MAFE elnöke:  
Bejelenti, hogy az Egyesületet kénytelen volt az eddigi székhelyét felmondani, mert nem volt azt miből 
fizetni. A Főtitkár felajánlotta hogy az Egyesület székhelye a jövőben Budapest, XIV. Öv utca 95/a szám 
alatt legyen. Ennek megfelelően javasolja az Alapszabály alábbi módosítását: 
 
1. § 2. Az Egyesület székhelye: Budapest 1141 Öv utca 95/a 
 
Majd ezután szavazásra teszi fel az Alapszabály módosítást. 
A szavazást követően az elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály fenti módosítását 
egy ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 
Szántay Csaba a MAFE elnöke:  

Megkérdezi, van-e még valamilyen kérdés vagy hozzászólás. Miután ilyen nem érkezik, a MAFE elnöke 
Sok sikereket kívánva a tagságnak, megköszöni a részvételt, és a Közgyűlést bezárja. 

 
 
 
Kmf. 
 
 
 
 

Dr. Vedres András főtitkár 


