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Tisztelt Vezérigazgató úr! 

 

Ezúton hozom szíves tudomására, hogy a Magyar Innováció Napja (MIN) kijelölésére 

vonatkozó 2019. július 23-i javaslatunkat mind a ITM és mind az SZTNH elutasította. 

 

Emlékeztetőül megjegyzem, hogy a javaslatunkat a Társaságuk kérésére egy megbeszélés 

alapján, amely Benyhe István úrral 2019. július 16-án történt, készítettük el. Az a megbeszélés 

a Magyar Feltalálók Napjának kijelölésére vonatkozott, melyre Társaságuk Bíró László 

József születésnapját jelölte meg.  

Miután a Magyar Feltalálók Egyesülete 2008-ban a Magyar Feltalálók Napját június 13-ban 

rögzítette (Szent-Györgyi Albert C-vitamin előállítására vonatkozó magyar szabadalmának 

prioritás napja), és azt a napot  immáron 11 alkalommal évenként megünnepeltük, valamint a 

feltalálók világszervezete (IFIA) szabálya szerint, mint nemzeti feltalálónapot egy 

alkalommal a Feltalálók Világnapjának minősítette, lehetetlennek tartjuk egy új nap 

kijelölését Magyar Feltalálók Napjának.  

 

Azon a július 16-i megbeszélésen Benyhe István úrnak javasoltam, hogy  ha Bíró személyét 

megtisztelni szándékoznak, akkor Bíró László József születésnapja legyen a Magyar 

Innováció Napja, különösen azért, mert Bíró vitathatatlanul a legnagyobb innovátorunk volt.  

A VALOR képviselőjének kedvező fogadtatása után, ezt javaslatba foglaltuk, melyet 

elnökségünk jóváhagyása után nyomban az innovációnál érdekelt szerveknek és Önöknek 

elküldtünk.  

 

Az Ön által vezetett Társaságtól javaslatunkra válasz nem érkezett, csak ráutaló magatartásuk 

alapján úgy vettük, hogy azt elfogadták, miután 2019. augusztus 22-én a VALOR Zrt. 

irodájában a tárgyban egy megbeszélésre hívtak. Azon emlékeim szerint vita után elfogadásra 

került a kérdéses javaslat. Szó volt az első megünneplésről, valamilyen arra alkalmas helyen 

valamelyik alkalmas környéki napon. Kinyilvánították, hogy azt a rendezvényt a VALOR 

Zrt., a MISZ és a MAFE közösen rendezné meg. Rögzítésre került az ünnepség napirendje, és 

az azon szereplők  nevei. Elnökségünk beleegyezéssel, örömmel fogadta ezeket. A 

megbeszélésen kértek a MAFE részéről javaslatokat, még a díjazásra is,  melyeket 

folyamatosan megküldtem Butsi Zoltán igazgató úrnak. Azokra válasz, vagy vélemény nem 

érkezett, sőt a megbeszélésről elkészítendő emlékeztetőt sem kaptam meg.   

 

Az előkészületekhez hozájárulandó, a Magyar Feltalálók Egyesülete a tervezett ünnep 

fényének növelésére egy augusztus végén megnyitandó virtuális találmányi versenyt 

elhalasztott, és közölte, hogy azt a MIN keretében fogja megtartani. Erről honlapunkon 

közzétettünk egy tájékoztatást, amit Társaságuk nyomban megkifogásolt, és követelte, hogy 

azt azonnal távolítsuk el, mert különben az együttműködést megszakítják velünk (Dr. Hatala 

Emese jogász, 2019. augusztus 27.). A MAFE a kérésnek eleget tett, és aznap  törölte a 

VALOR Zrt. nevének említését a honlapján. A tervezett virtuális rendezvényt pedig a 

bizonytalan helyzet kialakulása miatt halasztottuk. 

 

Mélyen tisztelt Vezérigazgató úr, meglepődve olvastuk a tájékoztatást, hogy az első Magyar 

Innováció Napja alkalmából a meghívón a Magyar Feltalálók Egyesületéről semmi említés 

nincsen, se mint szervező, se mint képviselőjének szereplése nincs említve. Ez a körülmény a 

Társaság egyszemélyi vezetőjének és a MISZ testületi vezetésének együttes döntése lehet.  



 

Miután egy feltalálószervezet, de bárki, aki a feltalálás és az innováció világában 

tevékenykedőnek számít, különösen érzékeny egy ötlet, egy javaslat elsőbbségének 

elismerésére, még akkor is ha azt elutasítják. Egy elutasítás jogszerű, vagy jogszerűtlen, 

megalapozott vagy megalapozatlan, ezért azt lehet vitatni. A Magyar Feltalálók Egyesülete 

volt a MIN javaslattevője, ami tény. Csak ennek elismerésére is járna valami az első 

ünnepségen, nem beszélve egy olyan új gazdasági társaság tervezett tevékenységéről, 

melynek kliensei éppen a feltalálók lennének. Mi az elmúlt harminc évünk alatt jó viszonyra 

törekedtünk bárkivel, aki a feltalálás fellendítésében tevékenykedik. Ma is így tettünk, amikor 

még a megalapozatlan augusztus 27-i ultimátumuknak eleget tettünk.   

 

Az Ön minket kihagyó döntése nem képezheti vita tárgyát.  Ön nem egy civil szervezet 

vezetője, hanem egy gazdasági vállalkozásé. Kirekesztő lépésére csak "üzleti" válasz lehet, a 

MAFE testületileg nem vesz részt az első MIN programjain, ha azon nem kapja meg az 

előkészítő megbeszélésen a VALOR Zrt. által beígért szerepét. Ez egy kétoldali jó üzlet 

lenne. Mi megkapunk egy (fél)állami erkölcsi elismerést, a VALOR Zrt pedig megnyer 

magának az hazai civil szervezetek közül egyet, amely valóban a rendszerváltás gyermeke, és 

ráadásul egy világhírű feltaláló szervezet. 
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