
 

MAGYAR FELTALÁLÓK EGYESÜLETE ♦ MAFE 
Honlap: www.inventor.hu ♦ E-mail: genius@inventor.hu 

 

Telefon: 1/ 220 3040; Főtitkár: 20/ 945 8078 

Félfogadás, csak előzetes bejelentkezéssel: 1141 Budapest, Öv u. 95/a. 

Bank: 11710002-20008945 ♦ Adószám: 19012487-1-43 ♦ Bejegyzés: 13.PK 298/89/Föv. Bíróság  

 
Javaslat a Magyar Innováció Napjának megünneplésére 

 
A nagyvilágban általánosan elfogadott, hogy nincs prosperitás innováció nélkül, és nincs innováció találmányok 
nélkül. Manapság a hazai feltalálás a műszaki alkotások száma tekintetében soha sem tapasztalt mélypontra került, 
és ezzel összhangban az innováció is lelassult. A feltalálás fellendítése össztársadalmi ügy lett, amely nem 
nélkülözheti az innovációs tevékenységek megismertetését és népszerűsítését. 
 

Fentiektől vezérelve a Magyar Feltalálók Egyesülete javasolja, hogy évente rendezzük meg hazánkban  
a Magyar Innováció Napját. 

 
E napnak szeptember 29-ét javasoljuk, amely napon született 1899-ben Budapesten Bíró László József hírlapíró és 
feltaláló, aki a golyóstollal kapcsolatosan több olyan szabadalommal rendelkezett, melyeket világsikerrel innovált. 
Argentínában, ahol Bíró 1940-től 1985-ben bekövetkezett haláláig élt, szeptember 29. az Argentin Feltalálók Napja. 
 

Indoklás 
 

1. Egy tevékenység napjának évenkénti megünneplése az egyik legjobb eszköz a társadalom figyelmének 
felkeltésére a vonatkozó tevékenység iránt. Különösen, ha az a tevékenység egy olyan honfitársukhoz 
köthető, akit a nagyvilág is elismer. Ezt elégíti ki fenti javaslatunk. 

2. A golyóstollat manapság világszerte ismerik és használják. Milliók még azt is tudják, hogy annak az 
íróeszköznek a létét kinek köszönhetjük, mert a golyóstoll számos országban ma is Bíró nevét viseli: 
spanyolul birome, franciául biron, angolul gyakran biro-pennek hívják. Tehát sokak szemében a golyóstoll egy 
világsikerrel innovált, azaz hasznosított magyar találmány, Bíró László pedig olyan feltaláló, aki egyben a 
legsikeresebb magyar innovátor. 

3. A golyóstoll úttörő (első) feltalálója nem Bíró László József volt. Neki annak találmányi szintű, és széles 
jogvédelmet hozó tökéletesítését köszönhetjük. Ez a tény arra sarkallhat, hogy kritikus szemmel kell nézni az 
új megoldásokat, majd túlszárnyalni azok gyengéit. A kiagyalt új és nem nyilvánvaló megoldást viszont 
gyorsan és széles körben szabadalommá kell alakítani. A megkapott szabadalmak a feltételei a sikeres 
innovációnak, melynek lépéseit maga Bíró László végezte, szervezte: a prototípusok elkészítését, majd 
kipróbálásukat, a sikeres találmányi marketing tevékenységet, a gyártás megszervezését, majd a 
világviszonylatban történő hasznosítás nehézséges lépéseinek megtételét. 

4. Bíró László József nem volt a tudomány embere. A golyóstoll találmánya nem alapozódik tudományos 
eredményekre, mint például Szent-Györgyi Albert világhíres és úttörő C-vitamin előállítására vonatkozó 
találmánya. Bíró viszont a legsikeresebb magyar innovátornak tekinthető, ezért születése napja, szeptember 
29. a legalkalmasabb nap a magyar innovációt a figyelmünk középpontjába állítani. 

 
A Magyar Feltalálók Egyesülete tisztelettel kéri az illetékes állami szervek támogatását a Magyar Innováció Napjának 
országos szintű megünnepléséhez. 
 
Budapest, 2019. július 23. 
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