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Dr. Bendzsel Miklós úrnak
Elnök, SZTNH - Budapest, V. Garibaldi utca 2.
Tisztelt Elnök úr!
A sajtóból értesültünk arról, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, körünkben
ismertebb nevén a szabadalmi hivatal hat évtizede használt épületét a Kormány át kívánja
adni a Miniszterelnöki Kabinetiroda néhány ügyosztálya számára. Az SZTNH rövid
határidővel, december közepéig át kell, hogy költözzön Budapesten a II. János Pál pápa tér 7.
szám alá.
A szabadalmak regisztrálása megkívánja a hatósági munka, nyilvános helyen való folytonos
végzését. Leszögezzük, hogy ez a hazai feltalálók érdeke.
Nem vitatjuk azt, hogy a mindenkori Kormány a kezelője (de nem tulajdonosa) az állami
vagyonnak, mint a Budapest, V. Garibaldi utca 2.szám alatti ingatlannak is, tehát ebből
következően dönthet a tulajdon hasznosításáról. Azonban e döntési jognak van egy korlátja,
ami pedig a közérdek. Álláspontunk szerint a közérdek esetünkben a szellemi tulajdonnal
kapcsolatos hatósági tevékenység zökkenőmentes folyamatos végzése. A közérdek
szempontjából pedig mindegy, hogy a Miniszterelnök munkájával kapcsolatos új hivatalok,
mint a Kommunikációs Államtitkárság és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal alkalmazottjai,
hol ülnek íróasztaluk mellett. Nem beszélve arról, hogy ezen új közszolgák az elfoglalandó
épületben nem is lesznek főnökeik fizikai közelében. Az átköltözésre nagyon rövid határidőt
szabtak.
Fentiekből következően megállapíthatjuk, hogy a Kormány nem a jó gazda módján járt el
intézkedésével.
Tisztelt Elnök úr! A Magyar Feltalálók Egyesülete ebben a helyzetben átérzi mindazt a
nehézséget ami Önre és a Hivatal alkalmazottjaira hárul a rövid határidőn belüli
székhelyváltoztatás miatt. Szolidárisak vagyunk önökkel. Ezért felajánljuk a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának, hogy szerény eszközeinkkel, élőmunkával és kisbuszunk
szállító kapacitásával segítünk az átköltözésüknél.
Budapest, 2015. november 27.
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