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K e il v e s F eltalól ő tór s ak, Le e nd ő F e ltaldló tdr s ak !
TisztelÍ olvasőink!

9ryt 'u Patent c. lapnak, a Magyar Feltalálók Egyesülete hivatalos orgánumának első számát tartjak a keziikben.
Célunk, hogy folyamatosan informáljuk feltalálótársainkat és mindazokat, akik innovatív készséget éreznek önmaguk.

'barl, az egyesület

tevékenységérólés mindazon lehetőségekrdl, amelyek segítenek végigjárni a ,,neiéz emberek''-nek*ren.
deltetett, bizony igen sokszor nagyonis göringycis utat. Nos, hogy ez az előrehaladás ne csak botorká]ás vagy botladozás
legyen, hanem magabiztos és egyenes járás, netán ktinnyedléptű futás, ebben próbál segíteni az egyesület ésá Parcnt.
Az egyesület törekszik arra, hogy a feltalálók a tiársadalom megbecstilésében részestiljenek, küzdeni kívan egy olyarr
gazdasági kömyezetért, amely hatékonyan ciszttinzi és elismeri az innovatív gondolkodási, az akotó munkát, a íótmaoi
tevékenységet. Figyelemmel kísérjiika feltalálókat érintő jogalkotást és kozveiítjrik a fetíalálók érdekeit. Az egyesület har.
colni fog a feltalálással kapcsg'latban itt-ott tapasztalható etikátlanúg és igazságtalanság ellen. Együtt kívánrink működni
hazánk és a külftld hasonló célokat követő szervezeteivel. Ezeket a óetotát és elveket alapszabáliűnk is rögzíti.
A Magyar Feltalálók Egyesületének, mint társadalmi szervezetnek az eszközei szerények ugyun, oe -mas hatékony
erőkkel (Vosz' OMFB, oTH Stb.) összefogva ezek az eszközök talán felerősödhetnek, és hallattá-|juk szavunkat a parlamentben, az önkormiínyzatokban' p.iuÍ-'P nem p1vát, hazai' vegyes és ktilröldi trrlajdonú gyiárakban,
üiemekben
A találmány nem csupán egy zseniális ötlet. Amíg a gondoÍátból piacon etaohátó terii'ot lesz, rengeteq mindennek
"gy*anr kell
történnie. Ha a,,feltaláló'' s1ót halljuk, többségtinkbén Edison neve mertil fel a tudata]attinkból. Ő,
-.t.raf; i.ininijil r"gsikeresebbike
mondotta,^losr a találmány tulajdonképpen nem más, minÍ ,,17o inspiration and 997o
" perspiration'',
vagyis: ,,|vo gondo|at és 99vo verejték''. Ezt tudjuk, tapasitatjur, és ezt tudniok kell azóknak is, akiket fenieuu
.,kedves
]eendő feltdálótársak''-nak szólítotiarn" Hiszem és meggyőződéssel vallom" hogy ebben az országban nagyon
sok kiváló
fejű és kiváló kezű ember dolgozik, akikben ég az alkotnivágyás lángia és akik át.R te tett bontani minilen ]ór,eto akadalyt,
hogy a gazdasígi élet fellendítéséreés saját hasznukra optimátis közegben tevékenykedhessenek'
Ezt a célt igyekszik szolgálni lapunk is.

-

Szántay Csaba akadérnikus , az MFE elnc)ke

Egy ország gazdasági haladrísát megszabja a rendelkezésre áIIó természeti kincsek minósége és mennyisége.
Hazánk |egfontosabb ,.természeti kincse'' az emberi agy,
tehát ettól várhatjuk az ország gazdasági emelkedését._Á
műszaki fejlesztéspolitikánk éppen ezért ana kíván koncenffálni, hogy az ész és rátermettség szabad piacát teremtsük meg, amely a még fel nem táÍ alkotásokkal segítheti fejlódésünket. Segíteni kívánjuk tehát egyrészt a
szabadalmak, másrészt az újítások rendszerének továbbfejlódését. Sajnos az elmúlt 40 év az,,újítás''fogalmát lejáratta és éppen ezért újabban mind többen használjrík a le
1em járatott területekre énényesknow-how kifejezést.
Véleményem szerint ez utóbbin kell külÖnösképpen segí
teni, mert ennek a kereskedelmi forgalma egy oiszeg ré1.
lettségének is egyik muüatója.
Remélji.ik' hogy e lap jelentósen fog segíteni abban,
l'ogl a magyar mÍÍszaki értelmiségitthon érezze magát a
hazábu és kibontakoztathatja tudísa alapján mindazt

'

u

újat' amellyel haánk gazdasígi előrehal-adása megala-

pozható.

Pungor Ernő akadénikus, miniszter
az OMFB elnöke

trömt,eli alkalom számomra' hogy immrír saiát szócsövén
keresztül köszönthetem a feltatálók ú6orát. Úgy véIem, hogy a
lapindítással a Magya Feltalálók Egyesülete újáLb fonos esiko.
zét teremtette meg a feltalrílói ktizisség szakmai.érdekvéd'd fel.
adatai hatékony ellátásának Kívánom, hogy a Patent jól feleljen
meg az alapítók és az olvasók várakozásrínak'
Meggyózódésem, hogy a magyaÍ feltalálókra is minden korábbinál nagyobb feladafok hárulnak a piacgazdaság kiépítéseés
a fejlett világhoz való fe'|zárkőzás idószakábarr. Képességeik,
eddigi eredményeik megalapozottá teszik a várakozást, Irogy
meg fognak felelni ennek a trirténelmi kihívásnak és felelós.
ségnek' Komoly lendítóerót látok abbarr, hogy a feltalálók független önszervezódése magabiztosan fejló.dik a Magyar Feltalá.
lók F,gYesülete hat-rírozottan és szakmailag megalapozottan iép
.
fel a feltalálók érdekeinek kotlektív érvénvesítéóeéidekében.
Az országos Talrálmányi Hivatal kiemejt feladatrínak tekinti a
feltalálói tevékenységkibontakozásához sziikséges feltételek
megteremtését a jogszabályi keretek és a fettalálói érdekeltségi
viszonyok fejlesztése, a hatósági feladatok ellátása és az infrá.
struktúra biztosítrísaterén egyaránL A hivatal _ a fejlett piacgazdaságú országokban jól bevált - segítóíkész,partneri viszon/ban
kív4! együttműködni a Magyar Felta.lá]ók Egyesületével.
Minden feltalálónak sok sikert kívánok és köszöntcim az ol.
vasót!
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Nem |ehet lap vezércikk nélkül. Aml ht következ|k talán k|cs|t bŐvebb
annál, mert gondo|atok' elvek köz|ése mel|ett Vedres András, a íőtltkár
besámol az e|ső ldőkrőI. Tantae mol|s erat...

RAFFAELLO ES A
FELTALALOK CEHE
Érdekeink képviseletére és védelmére
egyesültlink. Mi is a feltalálók érdeke, a
találmány megvalósítása? Talán' de nem
csupán. Az anyagi elismerés? l,ehet' de
nem igaz'ín. Legfóbb érdektink az alkotás,
a rrekilendÍilés, szrímyalás.

Épogrrtrur
Az utóbbi néhány évben érvényesülnek
igazán az érdekeinkkel ellentétes tényezők Ennek bizonyítéka' hogy a magyar
sz'erz6k találrnányi bejelentéseinek sz'íma

kiilönösen az alkalmazotti viszonyban lévőké 1987{ó,l évrőlévrecsökken Ezkő.
ros helyzetet teremt az egész nemzet boldogulása szempondából is.
A csökkenés e|6tdéz6je egy ok-okozati
rendszer. A szocialista gaz,daság termé.
szetétdl fogva a nyolcvanas évek közepere kifulladt. Az alkotói, innovációs teriilet
jelentós eró,vesztését eredményezte a beállott gazdasági pangás. KezdtÍik felélni a

holnapot. Fokozatosan a feltalálói tevé-

kenység súlyos társadalmi leértékeló,déséhez jutottunk. Ene a feltalálók válasza: a
kevesebb találmány. Mert egy résztink,
mivel már lehet, más ,hazát,, keres, míg
többen tehetségüket a divatos vállalkozoi
szalonákbarL az olcsón venni, drágán eladni játszmábarr vagy a gyors haszrot ígéró erotikus területeken kamatoztadák,
vagy egyszerűen háZuk táján' kiskertjük.
bery autójukon bütykölve alkotnak ma.
guknak csodiíkat.
A piacgazdaság, ha majd normálisarr
múkddik, sok mindent megold számunkra. A vázolt káros folyamatokat és jelenségeket bizton kikiiszöt,t'li. A piac megte-
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remtése azonbarr csak a magántulajdonon
alapuló gazdálkodás révénlehetséges, tehát nálunk csak privatizációval hozlrató
Iéne. Errnek a folyamatrrak a tőkehiány a
gőttja, ezÉrt számolrri kell az idegen tőlre
megielenésével. A privatizáció és a kiilföldi tóil<e bejövetele természetesen ádekiinkben áLl', de ez a folyamat sámunkra
sem zökkenőmentes. Az állami tulajdon
átalakítása során fél6' hogy a feltalálók által létrehozott értékek- a tulajdon sokszor legfontosabb elemei _ úgy cserélnek
gazdát, hogy közben számunkra még egy
vállveregetés sem jut. Pedig a hatályos
törvény kimondja: még ingyenes átengedés esetén is...

Sajnálatos esetek mutatják, a magyar

feltalálókat megilletó jogokat, a kiilföldi
tdke egy része saját orságának gyakorlata szerint képzeli el.
Mindezek erzékeltetik napjaink fontos
érdekvédelrni feladatait, melyek a privati-

zÁcíóv a| kapcsolatosak.
Arendszerom]ás után a polgríri demok-

ratikus rendkezdeményben lértékelódésiirrk tovább folytatódott'

Az

átalakulás

pillanatszerűsége, a dolgok gyors jóra fordulása a balgák vágya csupán. A jobbító
folyamatok hosszantartóak és néha kíno'
sak leszrrek. De már itt-ott beindultak.
Szímunkra az első eredmény: az egyesületi töÍvény. MegszervezddhettÍink.
Taglétszámunk kóze| ez,er fdre gyarapodott Az e|só sikeres akciónk az e|6ző
parlament költségvetési vitájában' a bizottsági munkában való szereplésünk
volt Hozz,.ájárultunk ahhoz' hogy a talál.
mányi díjak adózása tekintetében nem
történt rosszabbodás. Az elsó, közgyűléstink fontos állomás voll
Bölcsen határozhurk, szervezetileg ne

kössiik össze magunkat az újítőkés az
újítás heterogén - labilis köreivel, sorsá.
val' de általánosságban képvisel.jük érdekeiket míg meg nem szervezódnelc
Az újítókügyeivel, legalábbis a nevük
4.pja" két szeryezet hivatott iör6dni: az
Ujítók és Feltalálók országos Szövetsége
Deb'recenben, valamint az elmúlt idóben
megint feléledt, majd Újítók és Feltalálók
Szövetségeként bejegyzett Klub a Fehérvári úti művelődési házban. Az e|őző bizonyos sálakkal kötődik a múlt szakszervezetének jogutódjához és állampártjának

egyes neves személyiségeihez, míg az
utóbbi a régi-újtámogatójáttoz, a lvIETESZ-hez. AZ újítók érdekébenkifejtett

I99III.

erófeszítéseiket nagyra ertékeljük és támogatjuk, de a foltalálókkal kapcsolatos
ügyeket jobb, ha egyesületiinkre hagyják.
Ebben a szellemben kívánjuk viszon5run.
kat veliik kialakítani. A közvélemény előtt
megtévesztó a nevtik és ez zavart okoz.

hat Tárgyalást kezdeményezttink ermek

megoldására.
Számunkra kt.ilönösen káros minden a
feltalálóha általánosítható' a nagy nyilvánosság előtt tett meggondolatlan vagy ostoba" netrín ártó sándékúkijelentés, nyilatkozat, szereplés. Sajnos a tájékoztatás
felelótlersége miatt több ilyennel talál.
koztrattunk. Nyomban ismertetti.ik a riporterrel egyesületiink állríspontját. Nem engedhetjtik meg senkinek egy torz képpel
megzavami a tiírsadalomban nagy gonddal építgetett kapcsolatairrkat, viszonyain.
kat.

I(APCSOUTAINK

Az

országos Találmányi Hivatalhoz

t,xz6dő viszonyunk szitmun}ca a legfonto-

sabb. Alapállásunkat meghaLátozza

az

ogvedelmi rend megingathatatlarrságának résziinkró.l követendő elve. Elhatá.
roljuk magunkat azoktól az elemektól,
akik vélt vagy valós sérelmeiktől vezere|iparj

kígyót-békát kiabálnak a hivatalra
vagy munkatársaira. Az oTH-val szem-

ve

ben is csak a törvényesen megszabott esz-

a megengedettek Véleményiink
szerint a hivatal a közel évszázados múltjához méltán mríködött. Az elmúlt negy.
ven évben átmentette a polgríri rend jogelveit és gyakorlatát. A szabályozás és ügy.ntézns
a hivatali munka technikáját
tekintve is európai színvonalú.
A hivatal elismerte az egyesületet a fel.
közök

találók érdekképvisel6jének.Támogatja

legfontosabb célkittízéseinket.Mindany.
nyiunkat érintó ügyekben, mint az iparjogvedelmi törvényjavaslatok vagy felta|á|ói pá|yazatok véleményünket kff és
azt figyelembe is veszi.

Meghatrírozó az országos Műszaki
Fejlesztési Bizottsághoz való viszonyunk

is, mert a legttibbünk közege a fejlesztés.

Véleményünk szerint a kialakuló piaci
önszervezés mellett is komoly szerepet
kell adni az á||arn intézményesített,műszaki fejlesztést szervezd és támogató tevékenységének,mert a technológiai lemaradrísunk megszi.intetése belátható időn
beltil csak így következhet be.
Az oMFB véleményünk szerint figye.
lembe veszi alak:ulgató piacunkat, jól ismeri az irrrrováció területén meglévő tehetségünket, az elmúlt idó,szak fejleszté-

seiben kipróbált erdket

és azokat

hatékonyan mozgósítani is képes.
Avval, hogy Pungor Emő feltalálótársunk, az OMFB elnöke a korm:íny tagja
lett, Antall József miniszterelntik megtette
az elsó lépéstaz alkotó műszaki értelmiség

politikai életbe történó bekapcsolására.

Az OMFB támogatja legfontosabb

tö-
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rekvéseinke| például részben finanszíroz.
ta a brÍisszeli Euréka '90 talá|rnányi világkiáIlításon való részvételtinke|amely ál.
tal lehetóvé vált egyesületiink nemzetközi
szereplése és elismerése.
NEmzetközi kapcsolataink alapjait is
leraktuk. BeléptÍirrk a kiizel 40 orságot
tömörító Feltalálók Egyesületeinek Nemzeköú Szövetségébe (IFIA). Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a Romániai Feltalálók Társaságával. Meghívtuk delegáció-

jukat tárgyalásra és tapasztalatcsere
látogatásra.

TÉrjiLk vissza hazai dolgainKroz Társa-

dalmi szervezeteink köZiil szaknai okok miatt legközelebb al hazzÁÍk a Magyar

$r-

jogvédelrni Egyestilet KezderrÉnyeuÍika
kölcsöniis pártoló tagsági viszony lét€sítéséL
Hasonló lépésttettünk olyan munkáltatőí sz,enezetek felé, amelyek a kisvállalkozókat tömij,rítik' mint a Független Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, yagy
^
Vá]Ialkozók országos Szövetsége. Éoet.
védelmi feladatainkat hatékonyabban fu djuk ellábti veliik szorosabban együttmű.
ködve, mivel tagságunk egyik fele maga
is vállalkozó. Kapcsolatfelvétel történt a
Magyar Gazdasági Kamarával és a Gyári.
parosok országos Szövetségével is.
A szolgálati talrílmányok szerói - tagságunk másik fele - munkavállaló.Ezért a
szakszervezetek általános érdekvedelmi
tevékenységétigényeljtik és Úlhoz kell illeszteniink a magunk speciális dolgait.
Ebben a szellemben és a kölcsönös szolidaritástól vez.ére|ve együtt kívánunk működni a már kiépített kapcsolatainkon ke-

resztül a Ligával, de a múlt örökségét
egyre inkább |evedló szakszervezeti tömörüléssel is'

Bimbózó demokráciánk legfontosabb
színtere a parlament. A gótikus házban

hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek

a polgiíri rend visszaállításában

mirrket
érirrtenek.

mint felta]álókat is közvetlenül
Jó el6re jeleztiik aT. Ház elnökénelg me-

lyek azok a kérdések,amelyekben a dön-

téshozatal elótt szeretrrénk az álláspontunkat kifejteni. Ezek: a gazdasági szabályozással (adórendsze1 műszaki fejlesztési
alapok) a privatizációval és az iparjogvédelemmel kapcsolatos törvények. Közöltük, segítséget is tudunk nyríjtani a parlamenti bizottságoknak felelősségteljes
munkájuk végzÉsébez-Nem rajtunk múlott' hogy a dologból nem lett semmi az
ígéreteken kívül.

A parlament döntéseit a neki felelós
kormány készítielő' majd vezérli a végrehajtást. Nagyra ertékeljük a kormány
összeomlást elhárító lépéseit,és tií.mogatjuk minden törekvését, amely az alkotó.
eró kibontakozásfua irányul. Az elmúlt
nyr{ron a gazdaság élénkítése
tárgyában
tetti'ink egy javaslatol Errnek lényege, részesítsék adókedvezményben a magyar
találmányt megvalósító tevékenységel Javasoltuk, hogy tárgyaljunk a dolog részleteiról' együtt kialakítani a legjobb megol-

dást A pénzügy illetékesei kezdetben hajlottak erre, de a javaslatot végül Botos
Katalin, atrkor pénzügyminisztériumi államtitkár elutasította anélkül' hogy tárgyaltunk volna róla. Reméljiik ezt a Byakorlatot végleg a párttörténet(ek) lapjaira
űzte a taxisblokád"

A pártok Tóliik és a politikai mozgalmaktól fiiggetlenül múktidiink Kapcsolatainknál a kölcsönösségre töreksziink, és
az egyexií elbánás elvét alkalmazzuk.
Egyformán tájékoztatfuk a hatokat meg.
alakulásunlcról.

Az

els6 közgyrílásíinket

meleg hangú levélben üdvözölte Antall
József MDF elnök Kapcsolatfelvétel végett a megválasztott vezetóségiink a parla-

menti pártokhoz írásos javaslatot jutatott
el. Majd ezt a pártokkal egy tárgyalásso-

rozat követte' Enrrek sorrín legmesszebbre

a

Kisgazdapárttal jutottunk. vállalták'

hogy képviselőcsoportjuk közvetíteni fogja a parlament felé egyesületÍink véleményét és érdekeir Végiil is egy demolráci.
ában így kell szolgálni a polgárokal

Hetedik pártként emlegetik a sajtót.
Veliik is alakítgatruk kapcsolatainkat' Két

sajtókonferenciát rendeztiink. A tömegtájékoztatás vissztrangja megfelelő volt. Az

írott és elektronikus sajtó munkatrírsai
kezdik megismemi egyesiilettinket. Kült'nösen kiemelendó a Nap TV és a TV2,
valamint a Pesti Hírlap és a Magyar Nemzet reagálása dolgainlaól.
A parlamenten kívüIi mozgalmak tö-

rekvéseinek, befolyásának megítélésenehéz Szimpatizálunk minden olyarr erővel,
amely a demokráciánkat és a stabilitr{st
szolgálja, valamint a polgárosodási folya-

matok kibontakoásában

érdekelt.

Amerrnyiben a Polgríri Mozgalom a Köz-

társaságért szervezódés bebizonyítja' ké.
pes összefogó keretet adni ezeknek a törekvéseknelg úgy szorosabb'ra fűzzilk
együttmtíködésiinkeL

TENNIVATIIATK

Egy polgári önszervezddés vagyunh a
FeltaláJók Céhe. A cébszó kettósjelentéstí,
előszth a polgárosodrís korában az egyfotma foglalkoású iparosok és kereskedók érdekvédelÍni sz,erarczqtét takaÍt4 majd a fo.
galornjelentése módosul| ma az azonos pályán múkiidók közösségé| körét jelenti.
A polgárosodást nálunk a történelem
mindig megzayaÍta, magunk is gyakorta

ellene tettiink. Így a folyamatok elhúzódtak. A feladatunk adott: a polgárosodás kibontakoztatása, meggyorsítása. Mint mindenbery itt is alapvetóen két megközelítés
|étezk- egy materialista és egy idealista.
Saját dolgainkra alkalmazva az e\őz6 sze.

rint a feltalálók minden jelenlegi

baját

megoldja az,ha a gazdasági élet megélénkiil' kialakul a piac, visszaállnak a tókés
viszonyok. Akkor majd a ,'rnegvalósító''
szó lesz az, aki a feitaláló uuírr fut és neÍn
fordítva" Minden áru, még a szellcmi ter.

mék is értékéncsaéI gazlát Közben a tírsadalombarr a feltalálólcról alkotott kép lassan átalakul, a trársadaImi megbecsülés növekedrri kezd Tehát a matériát az utyagi
világ dolgainak rendbetételétól várható az
idaák világának megváltozi{sa.

Az idealista megközelítés fordítva ixdul el. A szellem világában kezdi működését.Esettinkben pélclául felmutatja a
kreativitrís értékeit.Megkeresi azt a sze|lemet, amely az alkotás elósegítóje és

Kitüntetett ÍeItalálók
Tóke László tarrszékvezetd, egyetemi tanár feltalálórársunknak íté|tékaz l990-es évi
Zemp|én Géza f6díjat. Balogh Mariann ót kérdezte.
Ki volt a díj nevadója és kík alapítottók?
7rmp|én céza nevéhez fűzódik a hazai szerveskémia kutarások beindít.ása' aki EmiI
Fischer taníwánya volt. A Nobel díjra érdemes tudós tanszéket alapított és szoros kapcsolatot taÍtatt az iparral' A díjat a Magyar Tudományos Akadémia' a Budapesti Műszaki
Egyetem, az Ipari MiniszÉrium, a Magyar Gyógyszeripari Egyestilés, a Magyar Kémikusok Egyesülete és az orságos Műszaki Fejlesztési Bizottság hozta létre.
A mintegy 8 éve alapított fídíjataz elsó alkalommal néhai Bognrír Rezsó professzor
nyerte el, aki egykoron 7*mp|én Géza tanítványa volt.
Arnikor arra kérlem Tőke lászlót, beszéljen munkóssógóról' ő az akadémiai tagsóg
elnyeréséhez Szóntay Csaba által nemrég írt rövid méltatast teszi elém. Kit{lnik, hogy fó
kutatósi teríilete az alkaloidok szirtézise és hatóanyagok gazdasógos elóóllítósa, Szabadalmainak szónn 77.
B e szélj en rú hóny j e le rt ősebb talólmóny óról.
Tóth Gézával (Chinoin) egy vérhas ellenes alkaloid, Harsányi Kálmánnal (Richter
Rt.) a cimetidin elóállítását oldottuk meg. Pungor Emó akadémikussal (BME) közös sza.
badalmunkat a japánok vették meg.
Mi ez utóbbi lényege?
Az általunk kidolgozot! káüum ion.szelekÍív membrán elektród képes a rendKvül
hasonló nátrium ion melleB a káIium ion meghatározásáraMit var professzor úr az egyesükttól?
A találmányi díj adóterhei nóttek. A Magyar Feltalálók Egyesületének mindent meg
kell tennie a kedvezóbb feltételek kiharcolr{sa érdekében. Ez nem csupán szűk csopoft.
érdek, hiszen a fpltalálói' fejlesztói munka gazdaságunk zsákutcából való kijutísának az
alapja.

Eredményes munká! kÍvanva, köszött<jn

a beszélgetést,
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számbaveszi a gátló és serkentó tényezőket. Felsorakoztatja az ész eszközeit, melyekkel a megoldás optimálisan elérhetó.
Az emberekben munkáIkodó szellem azután habri kez,d az anyagi világra, amely
hasanukra megv áltozik.
Tisztelt olvasó! Az eredmény a fontos,
nem a megközelítés. A letiint korszakbarr
ez fofdíwa volt Az ideológia volt a köteIezó lényeg, aminek következménye egy
több világháborúnyi kár.
Ma már szabadon választhatunk Arisztotelész és Platon között. A vatikríni múzeumban' amikor Raffaello Athéni iskola
című stanzáját láttanl ott döbbentem rá
lgazán az elmrilt rendszer egyoldalú osto.
baságára. A képen Platon égre mutató
alakjának arca Leonardo da Vinci képmása. Raffaello fudta ő a legnagyobb feltaláIó zseni, így őt vrílasztotta az idealizmus
allegóriájának.
Próbáljunk meg annyi év szellemi erőszakja utián az ,,Athéni iskola'' kis diákjai
lerrni. Nyitottak minden iránt és alkatunk,
lelkiismeretünk szerint választani filozófi át. Mert valamilyen rendezó elvre szÍiksé.
günk van.

+

A feltalálók helyzetének jobbrafordulá-

s6náI az arisztotelészi megoldiísra: a gaz-

dasági fellendülésre vámi nincs idő. Ezért

próbáljunk meg a kihívásra idea]ista választ adni. Sz,erezzúk vissza előbb a feltalálás társadalmi tekintélyét.Ehhez legelóször meg kell mutatnunk a társadaiomnak gazdaságnak alkotásainkat és azon
keresztí'il magunkat.

Mindezektdl yezére|ve hívunk mindenkit, feltalálót és leendő feltaláiót'

szabadalom fulajdonos állami vállalatot
és magánvállalkozást, jöjjön el bemuta!
ní a bejelentett vagy megadott szabadalmait, új műszaki alkotásait a tavaszi Budapesti Nemzetközi Vásáron rendezendó Magyar TaláImányi Kiállításra. Ezt a
kiállítást magunk szervezzük és bonyo-

lítiuk
-Ha le.

tn Kedves olvasó,

feltalálótársunk

vagy tisztelt szabadalom-tulajdonos vál.

lalkozik bemutatrri alkotiísát, fulajdonát,
megalapozhada saját űzleti sikereit, de
mindenképpen hozájrírul a legfontosabbhoz, az alkotó eró, felszabadításához és kibontakoztatásához

+

+

Az első nemzetközl szerep!ésünkre büszkék vagyunk' mert csatla.
koztunk a nagyv|lághoz; egyesületÜnk és néhány tagtársunk szép
erkölcsl slkert aratott, ráadásu| üzletl alánlatok ls érkeztek. A
Brüssze| Euréka '90 kiállításon 12 találmánnyal vettünk részt. Az
Eszt.And mérntk|roda utaztatta megbízotta|nkat: Bálint Sándor de.
legáclÓvezetőt, Szekeres Andrást, Szőlősy Jánost és az alábbl r|port
szerzőJét Sulyok Bélát.

Brüsszel Euréka 1990
Előszö'r a három szóról.
Brüsszel mondhatjuk ma' Errópa fővárosa. Minden jelentdsebb Európára vonatkozó esemény itt zajlik.

EUREKA! kiáltotta a fiirdóból kilépó

Archimédesz, mikor a vízkiszorítrístönlényere úteszméLLEz a felkiáltás azóta is
minden feltaláló számríra a legmegfele.
l6bb szó. ha feltalálL kitalá]t valamit.
]990 az évszÁzad egyik legtartalmasabb éve, amikor 70 éves eldítéletek'be.
gyepesedett szentenciák, nagyhatalmi leigázásí törekvések omlottak össze, hogy
helyet adjanak olyan emberi, demobatikus igényeknek, ahol nem számít' hogy
valaki keletről vagy nyugatról jöt| csak
az szá'rnít, hogy EMBER.

A világkiállítás nekünk tulajdonkép-

pen egyike az els6 kopogtatásoknak Eu-

rópa előszobájában. Megtiszteltetés és
egyben fáradhatatlan tevékenység elis-

merése, hogy José LORIAUX' a Belga

Feltalálók

S

zóvetségének elnöke meghív-

ta a világkiállításra a Magyar Feltalálók
Egyesületét.
Természetesen a kiál[tás eredményei.
nek mérlegelésénéItekintetbe kell venniink azt a rendkíviil rövid idót' amely a
megszervezéshez tenóekezÉsre átlt. Így is
elmondható, hogy igen ízléses,sokétű és
eredményes volt a kiállításon való tészvételtink.
A díjalaól: Láng Ferenc számkombinációs biztonsági zríra diplomát kapott. Fü.

löp Ferenc kézügyességi iátékát ararryéremmel jutalmazták. Molnár Gábor logikai játéka elnyerte a Brüsszeli sajtó díját
míg a Vallon gazdasági miniszter kiilöndíjban részesítettea Magyar FeltaláIók
EgyesületéL Vedres An&ás fótitkárunkat
pedig kitÍintettéka Belga Királyság 195ztben alapított loíagrendjének L07,|. szÁmít
Keresztjével, melyet a rremzetek közötti
kapcsolatfelvétel, illetve a nrrÍszaki hala-

dás elősegítése elismeréseként szoktak
adomi{.nyozni.

A kiállítást a Belga fővríros központjában levő ANSPACH Center nevű impo-

záns épület 3 emeletén rendezték.
Talán a legnagyobb területet a kínai ki.
állítók foglalták el, akik f6leg orvosi, természntgy ő gy ászati termékeikkei j eleskedtek. KözvetlenüI melletünk a szovjet kül.

döttsóg állított ki. Rengeteg ,,bábuska'',
festmények, kézi iparművészeti remckművek között

nem találtunk sok feltalálói

tevékenységet.

Lengyel szomszeclaink

építészeti,

elektromos taláImrá.nyokkal jeleskedtek.
MeglÍvást kaptunk tó.lük a katowicei fel-

találói kiáIlításra.
Nagyon ügyes szerveÉssel tűnt ki An.

tonio Gimenez a spanyol
vezet.ő1e,

társegyesület

A sorozatos íogadásai és meghí

vásai is nyilván közreműködtek

abban,

hogy két nagydrjat is elnyertek: az egyk
egy fiatalasszony didaktikus étkészlcte.
A hatgyermekes családanyának napon.
ta több órát kellett gyermekeivel eltölte.
nie, hogy azok rendesen egyenek, ezen
idő lerövidítésere találta ki a helikopteres
kanalat, az autóbuszos villát és a traktoros
kést. A helikopter csak akkor forgott, az
autóbusz és a traktor csak akkor mozgott'
hogyha az étsznren levó ételt elfogyasz-

tották A másik nagydíjas spanyol találmríny egy biztonságtechnikai megoldás
volt. A grízörnlés énÉke|ését
követóen a
gízrsap elzírodilq a villanyóra automatikusan kikapcsol és törpe feszültséggel működő vészjelzes szólal meg.

Erdekesség volt egy ötéves feltaláló
a lakás villanyvilágítását ú8y oldotta meg, hogy ha egy lámpát kikapcsolunk, azonnal meggyullad a kijvetkezó helyiségben lev6 lrímpa.
A jugoszlávok szintén nagy területen
állítottak ki' sok praktikus cikkel hívtrík
fel a figyelmet: flexibilis kézi masszírozó
géppel' vízkő lerakódást gátló elektroni-

fiú' aki

kával.

Természetesen sok ki.ilön]egességgel is

találkoztunk, például kutyákat elriasztó
szerkezettel, ez gondolom a betörő társadalmat fogia ktilönösen érdekelni, vagy

Marie Louise Hediger svájci

termé-

szetgyógyász szemet megnyugtató - erősít6 masszírozó szernüvegével, melynek
hatásosságáról magam is meggydződtern
A frucsaságok területen talán az AIDS
elleni férfi és n6i fehérnemríféleségviszi el
a pálmát' amelyet a szerelmi találkozískor
sern kell eltávolítarri, így az AIDS fertőzÉs
ellerr teljes biztorságot nyujt Ezt nem próbáltam ki, de enrrek ellen&e meg kellett áIlapítrnorr; hogy a kiáltítás sohtÍÍsége,a
Magyar Feltalálók Egyesület&rek sikere t,el.
jes mértékben indokolja jelerrléti.inket minden ilyen jellegí kiáIlításon

+

+

+
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Fe|tŰnt a láthatáron a ,,k|s szabadatom''. EtkészÜtt a használatl mlnta.
oltalomró| szó|ó törvényJavas|at, metyet egyesületiink ls véleménye.
zett' és bevezetéséttámogatJa.
Most F|csor Mlhály (oTH) lsmertetl otvasótnknak ezt az olta|ml Íormát,
am| sokunk számára lgen eIónyts tesz.

A HASZNALATI
MlNTAoLTALoMRól
A piaci áru szellemi értékösszetevőinek oltalmát biztosító' valamint e szel-

lemi javak, illetve a hozájuk fíződő
jogok forgalmát közvetítl iparjogvédel.

mi rendszertink rárnyaltabbá téte|éhez
járu| hozzá a használati mintaolta|om

magyarországi bevezetése.
Az ipari tulajdon hazai formáinak a
használati mintaolLalom meghonosíLísával tÖrténő gazdagítasua elsósorban

a szabadalmazható találmány színvo-

nalát el nem érő, a szakemberektól elvárható rutintevékenység szintjét
azonban meghaladó műszaki megol-

lendítő erővé válhat: ktnnyebb, gyorsabb elérhet,ősége és olcsósága folytrán a
szabadaloménál rövidebb oltalmi ideje
ellenére is vonzó lehet, főként a kisebb
gazdasági erót és kevésbé ktitcitt termelési szerkezetet képviselő vríllalkoások
szárv.ára.

A munkafolyamatok és a hétköznapi
élet sztikségleteit a szabadalmakhoz képest közvetlenebbi.il szolgáló megold.isok használati mintaként való gyors és

hatékony olillmaása tovább serkentheti az e teriileten megnyilvánuló műszaki
alkotói kedvet.

dások oltalma iÍiíntiigény kielégítése
A haszniilati mintaoltalom - a külfölvégett van szükség. A használati mindi t,apaszblatok szerint _ elsősorban a
taoltalom ugyanis azokat a kialakítási'
belföldi ipar érdekétszolgája: a hasz.
szerkezeti, elrendezési megoldásokat
nálati mintaoltalmi bejelentések közt
részesítikizárólagos gyártási és keresmindenütt magasabb arányt képviselnek

kedelmi jogot biztosító védelemben'
amelyek ipari alkalmazhatóságuk és
újdonságuk mellett feltalálói lépésen
alapulnak. A feltalálói lépéskövetelménye szoros összefüggésben áll a

használati mintao|talom gyakorlatiasságával: szemben a szabadalommal.

amely

a

műszaki megoldás elvont
gondo|ati formáját részesíti jogi véde.
lemben, a használati mintaoltalom
kézzclfoghatóbb' a kiviteli alak szint-

jén leírható megoldásokra vonatkozik.
A hasznílati mintaoltalom és az ipari
mintaolhlom elhatírolása pedig lényegileg azon alapul, hogy az elóbb techni-

kai funkcionális jellemzóket, míg az
utóbbi esztétikai vonásokat véd.
A hasznáIati mintaoltalom szabá|yo.
zása szempontjából lényeges továbbá'
hogy a megszerzéséhezszükséges eljá-

rás

- a

szabadalmak engedólyezését

megelőző és bonyolult e|járáshoz képest _ egyszerű és gyors legyen. Az olLr]aom kÖnnyri hozz;ífórhetósége foly.
tán ugyanakkor egyes oltalmazhatósági
teltételck mcglóte csak a piaci verscny-

társakkal folytatott jogvitíkban mércttetik meg.
A piaci viszonyok térhódítiísávalés a

válla]kozísi szabadság kitcljesedósévcl

a

használati mintao|ta]om számottevő

a belföldiek,

mint a szabadalmi bejelen-

tések körében.

A használati mintaoltalom ugyanakkor _ ncmzetközileg is elismert kategóriaként _ Szeryesen illeszkedik az egyetemcs, valamint a regionális iparjogvé-

delmi

egyezmények

rendszerébe.

Szerves része továbbá a használati min.

taoltalom mintegy negyven iillam

-

kÖztük számos fejlett piacgazdaságú ország _ nemzeti jogának. Mindezekre te-

kintettel a használati mintaoltalom bevezetése mindenképpen jelentősen hoz.
zájáru|jat a szellemi tőke magyarországi

befektetésénekbiztonságához, az ilycn
befektetésekhez elengedhetetlentil szük.
séges bizalom kia]akulásíhoz.

Mindezek figyelembevételévelaz
országos Taliílmányi Hivatal és az
Igazság

ü

alapján

gyi Minisztórium előterjesztóse

a

kormány tÖrvényjavaslatot

terjeszt az országgyűlés elé a haszná]ati
minLik oltrlmáÍól.
tÖrvényjavaslat
fóbb jellcmzői a kövctkezők:

A

A

használati mintaoltalom jellegénél

és tírgyánál fogva erós rokonságban áll

a szabadalommal. Ezért a javaslat a fe.
lesleges ismétlésekelkerülése és a nagy
múltúszabadalmi jogi hagyomiínyra va.
ló tiímaszkodiís lehetóvé tétele érdekében tÓbb kérdésben is a szabadalmi jog

azonos tárgyú rendelkezéseinek megfeleló alkalmazását írja e|ő.
A hatáyos szabadalmi tcirvény megalkotása óta azonban az iparjogvédelem
területén olyan nemzetközi jogi tendenciák bontakoztak ki, amelyek figyelembevélele elkerülhetetlen bármilyen tiírgyú új iparjogvédelmi jogszabály megalkotiásakor. F;zért a törvényjavaslat a
hazai iparjogvedelmi jogszabályok al.
kalmazhatóságához szÍikséges minimá.
lis összhang határáig bevezeti a nemzet.
közi együttrnűködésben - főként a Szel.
lemi Tulajdon Világszervezete
keretében a szabadalmi jogok harmonizá1asára irányuló törekvések során, il-

letve az Európai Szabarlalmi Egyez-

ményben _ kiformálódot fogalmi rend-

szert, valamint érvényesítiazokat

a

legfontosabb jogi mcgoldásokat, amelyek a felsorolt fórumok, illetve a ncmzetkozi iparjogvédelmi közvólemóny
szemében minimum.követelmónyeknek
számítanak.

Ilyen megoldiísnak tekinthető p|. az,
hogy a törvényjavaslat a szabadalmaz.

ható t.rlálmány hatiílyos fogalmától elté.
rően a használati minta ollalmazhatósígához szükséges újdonság és alkotói
színvonal követelményét különválasztva állapítja meg. A haszná.lati minia oltalmazhatósígához szükséges újdonságot kizárólag objektív ismérvck szerint
határozza meg, bevezetve a ,,technika
állása'' fogalmát' amely nemzetközileg
széles körben eltcrjcdt.
A törvényjavaslat szerint a használati
mintaoltalom taÍtalmilag ugyanazokat a
jogokat biztosítja, mint a szabadalom'
csak rtvidebb olt.rlmi idóre.
Kiemelkedően fontos lépós ugyanakkor az, hogy a javaslat az oltalom hatókörét olyan módon hatarozz'a, mcg,
amelynek révéna mintaohalom az ún.

ekvivalens megoldásokra, tehát az

olyan termókekre is kiterjed, ame|yekbcn a mintaoltalom terjcdelmót megha-

tarozó egy vagy több jel|emzr1jót egyenértékűjellemzővel helyettcSíctlók.
A bejclentó.lr szcmpontjából re ndkívül lónycges, hogy a tÖrvényjavas|at

lehetóvé teszi _ az elsőbbsés és a be.
jelcntési n3p mcgtaItása móllctt _ a
szabadalmi és a használati mintaoltal-

mi bcjelcntéseknck, ilIctve az

ipari

min|aolta|mi és a használati mintaol.
talmi bejelentéseknek az egyikből a
másikba való kÖlcsönös ..áta|akítását''.
az ún' származtat,ást, lehetőségct teremtve - többck közt - arra, hogy a
bejelentó elutasított szabadalnri bcjclentéséta használati mintaoltllom k(j.

rébe ,,mentse át''.
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Lapunk hasábJaln klemelten szeretnénk Íoglalkozn| a gazdaság azon
do|galval, me|yek kÖzvet|enÜl ér|ntenek bennÜnket. Ezt a sort nyltja
meg Maka Sándor (MlE) elgondo|koztató írása.

attól függ' hogy:
_ A társadalom és a gazdaság hogyan értékehezta tevékenységet. A
gazdaságpolitika döntéseivel és esz-

A műszaki alkotó munka
,,A nemzeti megújhodás''
A magyar gazdaság megújúlásá.
nak, a világgazdaságba való rein.
tegrálódásának sikere alapvetden
attól függ' hogy mennyire leszünk
képesek felismemi és a nemzetgazdaság előnyére felhasználni a

világgazdaság megváltozott feltételeit, a piacgazdaságok működési
rendjének köVetelményeit és eszkcizrendszerét és erre alapozva, ho.
gyan tudjuk a meglévő alkotó
energiákat a műszaki technikai felzárkózás szol gálatába ál1 ítani.
Mindenekelőtt ana van szükség,
hogy a műszaki alkotó munka számára olyan általános társadalmi és
gazdasági feltételrendszert teremt.
sünk, amely jelentóségének megfelelően értékeliés ösztönzi ezÍ" a tevékenységet,amely figyelembe veszi a kreatív munkának azokat a
sajítosságait' amelyek a reproduktív tevékenységekszámára szükségcstől eltérő speciális kezelést és
feltótelrendszert

i

gényelnek.

Az elmúlt évitzedekben -

döntó.

en politikai megfontolások alapján

_

az alkotó munka és az alkotó értel.
miség társadalmi presztízse, gazdasági megítéléseés helyzete folyamatosan romloft. tz a folyamat napjainkban is tart, azza| a különbséggel,
hogy 1987.1988 óta rosszul értel.
mezett gazdasági _ gazdaságpolitikai érvek alapján kerülnek veszélybe és romlanak az alkotó munka pozÍciői.
feltételek állandó szigorítása

A

nem csak a műszaki alkotó tcvékenységet végz6k oldalán énéke|hető, hanem az ó produktumaikat

(találmányok' újítások,ipari minták,
know-how-ok stb.) felhasználó és
megvalósító vállalkozók, gazdálkodók ezirány(l t,evékenységébenis
i dőről-i dőre komoly visszatartó
erT.k
jclennek meg a gazdasági feltételrendszerben.

közrendszereivel, milyen jelzéseket
ad a számunkra. Elismeri-e ennek a
munkának a kiemelt jelentőségétés

hajtóereie

lehetne...

azt kifejezésre juttatja-e az általános

Igy a gazdálkodóknál kialakuló

ellenérdekeltségvisszahat az alkotó
szférára is. Tehát egymást gerjesztő
folyamatról van szó, amelyben bát.

mely ponton a pozíciók

romlása

sokszorozott hatással érvényesül a
másik oldalon is.
Ahhoz, hogy a magyar gazdaság
a jelen súlyos válságából kilábaljon'
valójában egy igazán jelentős erőfonással rendelkezik: Ez az alkotó.
képesség. Ezt az erőfonást eddig
nem használtuk ki kelló hatékonysággal, sőt önfejlódését, önmegvalósítását is korlátozta a politikai
éslvagy a gazdasági rendszer'

Kitü

A műszaki alkotó munkát végz6k
ai közérzete, önmegvalósítási
törekvéseik intenzitása elsősorban
szakm

nletell felto

Ió Ió

és a tevékenységspecifikus feltételrendszerek alakításánál, vagy sem.
Az alkotó munka eredményeit
megvalósító, gazdasági téren reali-

-

zfló vát]akozások az innovációs lcvékenységükhöz kapnak-e kcl1ó.
mozgásteret, és ösztönzést a fcltótclrendszeren keresztiil, vagy scm.

A

gazdaságpolitika ezekbcn

k

Selmeczi ,András állatorvos feltalálótársunk Gábor Dóncs díjat nyert.
Vele készített inrcrjút Balogh Mariann.
Ki és milyen céllal alapította a díjat?
A NovoFER Innovációs Közös Vállalat az a|apító. A cég megalakulása óta foglalkozik szellemi alkotásokkal, új ítísokkal, találmányokkal.
Az alapíwány célul tűzte ki, d(azni azokat a krcatív szellemi szakembereket, akik személyes tevékcnységükkel közvctlcnül segítik az innovatív munkát, vagy kiemelkedő műszaki-szellcmi tevékenysóget folytatnak.

onnek milyen címen ítéltékocla a Góbor Dénes díjat?

A kittintetést tdbb állatgyógyászatj készít'rnényfc|ta|Ításáért, a korábbi
munkák összegzése alapján ítéltéknckcm, a Budapesti Allatorvosi Kamara
javaslatára.

Allatorvost díjaztak mór Gábor Dénes díjjal?
Nem, elsóként kaptam meg e szakterületen.
Kérem, beszélj en rövide n tev é ke ny s égéről.
1971-ben végeztem eL aZ egyeLenret. Az ország akkor egyik lcgnagyobb termelőszövetkezetében orosházán lcttcm kcirzcti állatorvos, íhol
magán praxist is folytattam. Itt 9 év alatt szinte nrindcn állatfajnál gyakorlatot szereztem' 1980-ban kerültem a Kóbányai Gyógyszerárugyár.
ba' ahol 1981 óta látom el az állatorvostudományi osztály vezetését.
Hdny talólmónya volt eddig.?
I{ét szabadalmi bcjelcntós társszcrzőjc vagyok és czck zöntc nlcg is
valósult.
Köszönörrí

a

kérdésekbcn a deklarációk szindén
rendre úgy foglal állást, hogy az alkotó munka és a műszaki fcjlcsztés
feltételcit biztosítani kívánja' sőt annak ösztönzésére gyakorlati lépÉscket fog tenni. A valóságban visz-ont
e tevékenységek rendre alárcndclődnek a rcivid távú egycnsúlyi törckvé-

a beszélgetést,toy'dbbi sok

sike

rt kíyónunk'
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seknek. A hozott intézkedések hatása ennél fogva alig énékelbető.
Legtöbb esetben csak formális meg.

oldások sziiletrrek. Ugyanakkor a
közgazdasági feltételrendszer ma

már állandónak tekinthető rövid időközönként bekiivetkező módosításai
során még ezeknek az intézkedések.
nek a jogosságát is rendszeresen
megkérdőjelezik. A tevékenységek

specifikumaihoz igazodó, s így a
normaív rendszerekbe is illeszkedő
szabáIyozó elemeket a ftruúgyi
kormányzat nagyvonalú preferenci.

áknak tekinti' amelyeket

rend-

szeresen meg kell védenie az alkotók és a műszaki fejlcsztdk közössé-

gének. Mindezek állandó deffenzív

pozícióba szorítják az alkotó értelmisógct, önmaguk számára is kétségessó tcszik tevékenységtik egyébként nyilvánvaló nemzetgazdasági

jelentőségét.

Mindezek olyan bizonytalan légkört teremtenek, amelyben a hosszú

távú szemléletű alkotó munka

és

mríszaki fejlesztés sztikséges dinamizmusa nem alakulhat ki. Ennek
következményei megmulatkoznak
ntind a hazai feltalálói tevékenység
alakulásában, mind a hazai szellemi
produktumokat hasznosítani hivatott
gazdálkodói szfóra műszaki fejlesztósérc irínyuló órdckcltsógónek alacsony szindóbcn.
Nyilvánvaló, hogy a műszaki értcimiség alkotó tcvókenységét, illetvc a gazdálkodói szféra mríszaki fejlcsztő tcvékenysógót nem azért végzi, nrcí ahhoz adó- vagy cgyéb
kcdvczmónyt kap' Ugyanilikor a
gazdaságpolit.ika, il1ctvc a gazdasági
Í.cllótclrcndszcr számukra jclzést ad
arról, hogy a társarjalorrr ós a gairdasítg, hogyan órtókcli ezt a tcvékeny.

sógcl. Ez a jclzés visz-ont jclcntósen

bcÍillyísolja az alkotó kctlvct és a
tltűszrki tcjlcsztésrc irányuló érdekcltsógct.

Szüksógcs tchát, hogy

a

gazda-

ságpolitika cgyértclműcn állást fog-

laljon c tcvókcnységck értókelésébcn' és ezt gyakorlati intézkcdésckkcl, mindcnckclőtt kiszámítható és
tartósan stabil fcltótelrendszcrrcl tá.
ntassza alá.
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Az országos Ta|á|mányi Hivatal szo|gáltatásai
ÜcvrÉlszoLGÁLAT
Az országos Ta|á|mányi Hivata| szabadalmi osztályai és jogi osztáIya va|amennyi, a szabada|mi jogga| összeÍÜggő kérdésbentájékoztatást adnak _ akár
szemé|yesen, akár te|eÍonon _ az érdek|ődőknek. Védjegyjogi prob|émákkal pe.
dig a hivatal védjegy osztá|yához célszerÚ Íordu|ni. fu országos TaIálmányi Hi.
vata| ÜgyÍélÍogadásiideje: szerdán és pénteken 9.13 óra.
Az országos Ta|álmányi HlvataI központi te|eÍonszáma 112.M00.
Iktatásiidő: hétÍő, kedd, csÜtör1ök:9-13 óra, szerda, péntek:9.13.3O óra.

Az ÚJrrÁS| ÉsTAlÁt-trlÁNY| SZAKÉRTŐ|TESTÜLET
(Vll. 1o.) MT rendelet 6' $-ának (2) bekezdése, i||. a 7811989. (VIl'
10.)^77l1989'
MT rende|et 9' $-ának (2) bekezdése érteImében az Ujítási és Ta|á|mányi és

Szakéftői TestÜlet olyan találmányi, Újítási dr1azási Ügyben ad szakértői véle.
ményt, ame|yben bírósági e|járás még nem indu|t. AtestÜ|et

dt; e||enében

+
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be|Ü|, megb2ási

- szakértői vé|eményéta megbízás véte|étő| számÍtott 60 napon

+
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készfti el. AtestÜletteI kapcso|atos kérdésekreaz 131.2942-es tele-

íonszámon |ehet választ kapni.
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Az lnÍormáct@ nagy k|ncs. Az alább|akban bemutatunk két lehetőséget
megtudnl sok m|ndent mások szabadalmalról.

Szabadalmi Közlöny és
Védiegyértesítő
Az oTH hivatalos |apja a 96. évfolyamába lépő, havonként megielenő
Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesttő
(SZKV). Szabadalmi hatóMgi publikációs rovatai a következő szolgáltatrásokat nyújdák:

Adatközlés: a megjelenést megelózó

időszak szabadalmi bejelentéseinek bibliográfiai adataira (bejelentő, cím' időpontok) korlátozódó ismertetés, a ta|áLmany tulajdonosa és a jövendő haszno-

sító találkoását elósegítő rovat,

a

taiálmány leíráúba a hivatalban ekkor
betekinteni még nem lehet.
Közzététel: a bejelentés napját követő 18 hónap után a szabadalmi bejelentésről műszaki szakterület szerinti rendezettséggel ábrá*kal kísérttartalmi kivonat jelenik meg. Ekkor a szabadalmi
leírás egésze nyilvánosarr hozzáÍérhetővó válik, róla bárki másolatot igényel-

azonosítottan meghirdetésre keriilnek
havonta a szabadalmat nyert bejelentések bibüofráfiai adatri.

Muüatótáblák, a nyomtatásban megjelent szabadalrni leírások jegyzéke, va.
|arnint az engedélyezésieljárás és az ol.
talom fenntartási ideje alatt jogi hely-

zettel összefüggó változásokat közlő
rovat egészítiki a fentieket.
A Védjegylajstromozósi, illetve az
Ipari minták kjzzétételévelés lajstro.
mo

zásával kapcsolatos hasonló rovatok

adnak tájékoztatast az ilyen bejelenté.
sek hatósági engedélyezésieljárásairól.
AZ SZKV rendszeresen közli a hazai

iparjogvedelmi szabályozással, illetve
annak nemzetközi vonatkoásaival kap-

csolaüos új dokumentumokat és vá|toú.
sokat. Az 1988-tól rendszeresen megjelenő, tanulmányokat, szakirodalmi re-

és tájékoztatókat

het.

cenziókat

módon, szabadalmi lajsüomsámmal

gá|ja a hazai érdeklődó közönséget.

Megadott szabadalmak: az e|őző ro.
vatokban való korábbi híradásra is utaló

köztő

melléklet 199l.től kéthavonta megjelenő Iparjogvedelmi Szemle címmel szol.

A Szabadalmi Tár 20 orságbol

és

szervezettdl' két- és tÓbboldalú egyezmények alapján kapja az
állományát képező szabadalmi doku.
mentumokat.

A

szabadalmi leírásállomány egy
példányos és több mint 17 millió darabot sámlál.

Csaknem az összes európai ország,
az Egyesült Allamok és Ausztrália do-

kumentumai kutathatók olvasóterme.
inkben.

A szabadalmi leírások mellett a társ-

hivatalok közlönyei

is

rendelkezésre
állnak, 24 orszÁg és a két nemzetközi
szeryezet (Európai Szabadalmi Hivatal,
Szabada1m i Együttműködési Szerzódés)

közlönyeit

gyűjtjtik.

A

szabadalmi do-

kumentumokat a három olvasóteremben
nyilvános közkönyvtári szolgáltatásként
bocsátjuk rendelkezésre, heti tÓbb mint
100 órás nyitva tartási idóben. A leírás.

állomány nernzet, idó, lajstromsám és
műszaki szaktertilet szerint kutatható
(lásd szol gállatási ismertetó^).

Az

olvasótermekben helyszíni, il.
letve telefonon és telefaxon adott ren-

del*ekre is készítünk másolatokat a
gyríjtemény tetszőleges dokumentu.
máról.

A

szabadalmi dokumentumokban

történő jobb eligazodást segíti az ezév.

tól az Európai Szabadalmi Hivatal kere-

tei között működő INPADOC ,PCs"
(Szabadalmi osztályozási Szolgálat)
milaofilmlapon megjelenó adatbazisa'
amely 1968 óta több mint 50 orszÁg
szabadalmi közlönyeinek adaüait dol.
gozza Íe| s a finom szaktrárgyi (NsZo)
jelzetek szerint kutatható.
Ki.ilönleges szolgáltatás

-

a

nyújt, beleértve a jogi status adawálto.
zásait is.

A téma szerinti keresés eszköze a
Nemzetközi Szabadalmi osztályozás,
amelyet a WIPO (Szellemi Tulajdon Vi-

lágszervezete) új kiadásban öt évenként
teszkizzé, Az NsZo kötetei szalszerű
magyar fordításban az olvasótermekben
megtalálhatók. 1990-ben elkészült ennek sámítógépes változata, majd az eI.
mrilt év végénez a korszerű keresést támogató adatbázis optikai lemezen is kiadiísra keriilt.
A Nemzetközi Szabadalmi oszL'{lyo.

zás című 8 kötetes kiadvány és
Pc/Dc.n megjelnő változata megvásá.
rolható.
A Szabadalmi Tiírban 1990 szeptembere óta több optikai lemezes adatbázis'
keresó rendszer műkodik fizetó szolgál.
tatásként.

A ..cAssls''

adatbazis 1790-tól taÍszabadalmak bibamerikai
talmazza az
liográfiai adatait, és ezen adatok szerint
végezhető a kutatás is. Az ,,ASIST' le-

mez lartalmazza az amerikai ügyvivők

adatait, ÍÁjékoztatast ad a bejelentések
s egyezüeti a nemzetközi

jogállásáról,

szabadalmi osz|ályozlis jelzeteit M

amerikai osztályozás jelzeteivel.
Az',APs" lemez a feltalálók és beje.
lentők ada|ait, valamint a vizsgálat során hivatkozott szabadalmak adatait tar.
ta|mazza. Ennek teljes szövegű változa.

ta (APS Full-text) pedig 6

Szabadalmi Tár
két nemzetközi

I99II1,

nyelvi

nehézségek miatt - a japán bejelentések
kivonatait tarÍa|mazó angol nyelvű kiadvány, a ,'Patent Abstract of Japan''.
A nyilvános használatú és megrendeléseket is kielégító HUNPADoC magyar szabadalmi adatbázis |970-t6| az

SZKV rovatait dolgozza fel, s havonla
új adatokkal bóvül" A szabadalmi beje-

lentések 13 bibüográfiai adata' valamint
a cím mindegyik szava szerint lehet ebben keresést végeznl Az adatbáais az

SZKV alapján naprakész adatkövetést

lemezen

hozzáÍérhetővé teszi az elmúlt 17 év
amerikai szabadalmait.
Ugyancsak az olvasói tiájékozlatís
szolgálatában áll az Európai Szabadal.

mi Hivatal bejelentéseiről megjelente.

,,ESCAPE" és elólapi
információt tartalmazó''FIRST' CDRoM, keresést a ,'FIRST'' lemezekkel
tett teljes szövegű

angol-francia-német nyelven, a bibliog.
ráfiai adatok és cím szerint lehet végezni.
Ebben az évben kerul szolgáltatási
rendbe a francia szabadalmi hivatal kiadásában megielent,,BREF' adatbázis
és szintén teljes szövegrÍ információt

tarblmazó .EsCAPE.K" CD-RoM,

amely az angol hivatal szabadalmi bejelentéseiról ad t^íjékoztatást.
A Szabadalmi Tár egységekéntnyilvános hozzáÍérésí,Iparjogvédelmi
Szakkönyvtór gondoskodik az oTH belső szakirodalmi sztikségleteinek biztosítása mellett a hazai és nemzetközi
iparjogvédelmi elmé|eti és gyakorlaü
forrásanyag gyűjtéséről, feldol gozásáról
és közreadásáról.
-Iparjogvedelmi szak- és kézikönyvgyűjtemény, nemzetközi tÖrvénytírak'
mintegy 50 külfÖldi iparjogvédelmi fo-

lyóirat áll rendelkezésre' kozel húsz
évet felolelő, mintegy 10 ezer szakcikket tart.rlmazó bibliográfiai adatbázis
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támogada a keresést. Kölcsönzési lehe.
tóség híján a helybenolvaMs és a másolatszolgál|atás segíti a t.íjékozódíst.
AZ oTH több mint egy évtizede
folyt,at rendszeres, hazai és külföldi szabadalmi dokumentumokon alapuló mls zaki fej l e s zt ési t e nde nci a.viz s gólat okat,
kicmelten a központi programok témakörében nyújtva ezze| támogalíst mind
központi és ágazati K + F irányító szervek, mind az &dek|ődőlérintett vállalatok és szakemberek sámára. Az |990ben a mellékelt 14 témakörben készített

tanulmányok bárki számára megvásá-

rolhatók

-

Program támogatásával nemzeti véd-

jegy. és iparminía lajstrom adatbázisok
kiépítéséhez
is hozzáfogott. Ezek _ a
szabadalmi bibliográfiai' esetileg tartalmi kivonatokat is tartalmazó adabazisokkal együtt - a fejlesztés alatt álló hazu x..25 csomagkapcsolt há|ózaton
csakúgy, mint az oTH illetékes részlegeiben igénybe vehetők.

A

feltalálói úevékenységgelszoros
tsszefÍiggésben _ döntóen a felhasználóva| közös érdekből _ elvégzendó sza-

badalmi újdonságvizsgálati,

információs bázisuk magyar,
német, illetve európai szabadalmi hivatali dokumentumokon kívül nagy nem-

tiszt,aság-

vizsgálati, műszaki szint-technika állása
vizsgálati, illetve név. és szabadalom.
család kutatási tevékenységetaz oTH
illetékes információs egységei alapszol.
gáltatósaikkal tótrwgatjók, azonban e
vizsgálatok önálló elvégzésétez nem

zeközi bibliográfiai adatgyűjtemények-

re és egyéb K + F dokumentumokra is
támaszkodik.
Az iparjogvédelem egyéb területein
is tapasztalható robbanásszerű informá.
ciógyarapodással való felhasználói lé-

+

K + F Információs Infrastruktúra Fejlesztési

péstartás érdekében az OTH a

helyettesítheti.

+

Több párthoz és érdekképviseleti

szervhez elküldött ..társkeresd' leveleinkre elsők közÖtt jelentkezett a Függet.
len Magyar Kereskedelmi és Iparkama.

A közös

javaslatot megküldttik AnE leve'ímak.
lünkre Botos Katalin
pénzügymínisztériumiállamtitkár válaszolt. Ebból az derült ki, hogy a jelenleg
tall József miniszterelnök

biztosíúottkedvezményeket elegendő-

nek tartják, ellentétben fejlett országok
gyakorlatával.

Tárgyalások a Fe|találók
Nemzetközi Szövetségéve|
Briissz,el. 1990 november

elő,nyös.

gántulajdon sérthetetlenségénekelvén

A

Brüsszelben megrendezett Euréka

'90 innovfuiós világkiállításon delegá.
ciónk felhaszná7ta az alkalmat arra,
hogy kapcsolatokat létesítsen nemzeti,

nyugvó piacgazdaság kifejlesztéséért nemzetközi felÍalálói szervezetekkel.
küzd.

Elsók között

keresfiik fel Farag Mous.

Közös állásponfunk szerint javasol. sa urat, aki egy éve ttilti be a genfi szék.
tuk a kormányzatnak, hogy Észesítse helyű Feltalrálók Egyesületeinek Nem.

adókedvezményben azt a vállalkozói tevékenyúget, amely magyar szabadalom
megvalósítására irányul. Ez fe|talÍlótársaink érdekének is megfelel, hiszen
köztudomású, milyen sok szabadalom
hasznosítása nem ttlrténik meg.
Több oldalról érvekkel alátámasztott
javaslatunkat ismertetttik a sajtó képvi.

nek kutalása. BÍiszkén muLatta könyvét,
melyben feltatáló nőkkel készítettinterjúit gyűjtötte össze. A kötet több euró.
pai nyelven megielent, a legutóbbi ki.
adás éppen finnül. Magyar interjúalany
is szerepel benne, Fenyvesi }./lária, az
Evolite lámpa felualálója.

A magyar küldöttségnek levetítette
azt a videófilmet, amely a Nemzetközi
Sztivetség tevékenységétismerteti.

Megegyeztünk' hogy hazatórésünk ulán
Írásban kérjük felvételünket a Nemzet.

közi Szövetségbe. Leveltinkre postafordultiíval érkezett a válasz és egy aján-

dék Moussa úr dedikált könyve.

kapcsoIatfeIvételről

A január 7. és 13. kcizött a Magyar
Feltalálók Egyesülete meghívására hazánkban tartózkodott a Romániai
Feltalálók Társaságának küldöttsége:
o. Plesa' K. Bod és V. Vasilache urak.
Mindkét szeÍvezet a demokratizálód.ás során

alakult, és érdekelt a polgáro.

sodás folyamatának kibontatkoztatiisában.

Megiíllapodtunk abban, hogy a felta-

lálói érdekvédelemmel és az

alkotói

munkával kapcsolatos tapaszt.elataink

kicserélésérea jövőben rendszeresen ta.
lálkozni fogunk.

A Magyar Felta]álók Egyesiilete

hamar kialakultaz az átláspont' az a kÖzös gondolat, amely mindkét fé| ÍészéÍe

dek]arálta alapszabályáhrn' hogy a ma-

Moussa úr igen színes egyéniség,

hobbija a nők feltalálói tevékenységé-

Közlemény

szew ezet bem utatkozására.

ra. Elnökségtikkel, melyet Monostory
Attila vezet, többször folytattunk meg.
beszéléseket, melyek eredményeként

Tárgyalópartnerünket az különkjzteti meg a tiibbi érdekképviselettó|, hogy
Közép- és Kelet-Európában elsóként

vissza-c sereberélése.

Magyar.román fe|talá|ói

selóivel is, és lehetóség nyílt mind a két

Kereskedelm i és Iparkamaráva|

nök' akivel rendszeres napi programja a
névhasonlóság miatt elcserélt levelek

+

Egyeslileti hírek
Kapcsolatunk
a Független Magyar

szóló ismertetónket. Genfi lakásszomszédja egy Faragó nevű magyar mér-

zekÖzi Szövetsége (IFIA) elnöki tisztét.

Az

egyiptomi szÁrmazású diplomata

korábban 20 éven át a WIPo.ban (Szellemi Tu|ajdon, Világszervezete) dolgo.

zott, Bogsch Arpád tíigazgató közvetlen munkatársakénL Nem ez az e1yet.
len magyar kapcsolata, mesélte nevetve,
miután végi ghatlgatta egyesületünkről

Se-

gítséget nyujt a romániai fél jobb működési feltételeihez, valamint a Feltalálók
Egyesiileteinek Nemzetközi Szövetsé-

géhez (IFIA) tÓrténő csat]akoásiíhoz.
A két szervezet kapcsolatr az egyesült Európa eszméjét szolgálja, hozújírul a román és a magyar nép közötti
jobb megértéshez és a baníti viszony kialakulásiíhoz.
A román delegációt fogadta Iványi
István az oTH elnöke' Bemutatta a hi.
vatal működését és a sámítógépes információs rendszert.
Iátogatást tettek az oMFB-ben, ahol
Maka Sándor fóosztályvezető adott sámrrkra tájékoztaLíst.

Vállalkozó felnlálókkal találkoztak

az egyesület irodríjában. Megismerked-

tek a legtöbb szabadalommal rendelke-

ző magyu vállalat, a Richter Rt iparjogvédelrni tevékenységével,ahol Stefkó Béla fómérnök fogadta óket.

t0
A Budapesti Milszaki Egyetem felta|álőit7n|tÁn István mutatla be.
A programjukat egy hangverseny és
városnézés is színesítette.

Rovatunkban olyan cégeket' lntézményeket, vál|a|kozásokat tálatunk

Íe|' ame|yek a íeltalá|ók munká|át megkönnyítlk. Mégped|g munká|uk.

nak azon részétteszlk egys:zerűbbé, amelyben vagy kevésbé|árato
sak' vagy am| nem |gazán szÍvtik szerlnt való. Eset|eg tőkeh|ány mlatt
nem tud|ák a Íeladatot megoldan|. Az lgények mlné| tetJesebb ktetégí.
téséhezazonban o|vasólnktó| |s várunk ötleteket.

Tájékoztató a Kisgazdapárt és a
Magyar FeltaláIók E5resülete
közötti megállapodásról

FELTALALO

A Független Kisgazda., Földmunkás-

és Polgári Párt' valamint a }víagyar Fel-

találók Egyesülete között tárgyalások
folytak az orczÁg belpoütikai be|yzeté.

ről, a válMgból vató kilábalás meggyorsításáról és a két sz&Íye7tt közötti kap-

csolaról.

Mindkét fél célja egy demokratiku-

san műktrdó polgári társadalom. Ennek
elérésea polgárosodás folyamatainak

zavartalanságát igényli' ezért törekedni

kell az onzág belpotitikai stabilitásának
megteremtésére.

A gazdasági válság leküzdéséhez a
legfontosabb eróforrásunk az alkotó

erő. Kibontakozása egyformán érdeke
a kisgazdáknak és a feltalálóknak. Ettól vezérelve a Kisgazdapárt és a Magyar Feltalálók Egyesületének megbízottju (Dragon Pá7 országgyűlési kép.

viseló' alelnök és Vedres An&ás

MFE-főtitkáÍ) a jövóben rendszeresen
találkoznak egymás tÁjékoztatására,

A

Kisgazdapárt parlamenti frakciója
közvetíteni fogja a MFE álláspontját

minden olyan kérdésben, amely a feltalálókat közvetlenül érinti. Az egyesület teljes szakértelmével s kisgazda.
párti képviselócsoport rendelkezésére
áll felelósségteljes feladataik elvégzéséhez.

Ez a

megállapodás a Kisgazdapárt
polgári jellegét erősíti, és twzzÁjárul a
belpolitikai stabilitás növeléséhez.

A következőkben hasznos
válla|kozásokat tálalunk Íel.
Tiszlelt Kollégánk!
Köszöntjtik tnt és kérjÍik,fontolja
meg a következőkben vázn|t ajánlatunkat. EgyütEnűködéstink mind tnnek, mind nektink igen hasznos lehet,
mert tn a Magyar Feltalálók Egyesü.

lete szerint is jeles tagja a feltaláiók
közösségének' mi pedig nagy szakér.
telmű munkatársaink és kilerjedt kapcsolataink révénsegítségérelehetiink
tnnek szabadalmai, találmányai, ötletei kidolgozásában, kivitelezésében és
értékesítésében.

Bizalmának megnyeréséreengedje
meg, hogy néhány mondattal bemutassuk magunkat, a vállalkozás vezetóit.

?n_25 éves műegyelemi és ipari

gyakorlattal rendelkezó oktatók, kutatók vagyunk, jelentékeny kutatási és
irurovációs tapasztalatokkal. oktatási,
kutatási és ipari munkánk révéna magyar és részben a nemzetktzi mérnöktársadalom, valamint a szalana jó is-

merői. Ebbdl a kiterjedt ismeretségi

körből választjuk

munkat'ársainkat,

szakértőinket.

Ajánlatunk a következó.

/. Első lépéskéntjavasoljuk' hogy
vegye igénybe ttt.EtgaNK szot.
Most az is eredmény, hogy a fe|találókat érintó úó7Ás nem változoü. Alláspontunk szerint a tahlmányi díjak jelenlegi adózási rendszere nem kellőkép-

pen tsztönző az alkotók
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sámára.

MegváltoztatáMért tovább harcolunk.

Felhívjuk szíves figyelmüket,

hogy az egyesületi tagdíj az a|ka|mazotti viszonyban alkotó feltalálók
esetén az adóalap megállapításakor
az összjiivedelemból levonható tétel,
rníg magánfeltalálóknál költségként
számolható el az egyesület fenntar.
tásához nyújtott hozzájárulás és tagdíj összege.

gáltatásunkat. Ebbe a megfeleló űrlap
kitöltésével helyezheti el anyagát. Mi
vállaljuk' hogy az anyagot felvessztik
könyvtárunkba, és azt bemutatjuk ma.
gyar és külföldi vállalkozóknak, gyár.
tóknak és kereskedóknek. Minthogy
öttetbankunk többnyelv.ű, igény esetén vállaljú az anyagokkívánt idegen

nyelwe történó fordítását is.
2. ttJetei kidolgozásátroz rendelke.

zésre állu^rk szalanai KONZULIÁCIT.val olyan kérdésel*elkapcsolat.

ban, amelyekben tn kevésbéjáratos.
3. Induló és atakuló kapcsolatainak
segítéséreToLMÁCsoLÁS-t vettalunk nyelvi, szalanai vagy mindkét ér-

telemben. SztÍkség esetén vállaljuk találkozók megsznrvezését és üzleü levelezéséneklebonyolítását is.

4. Követve a hazat- és nemzetközi
szakrnai nÁuÍrÁs.ok programját,
a megfeleló anyagokkal kapcsolatban

javaslatot tesziink a részvételre, illetve
vállaljuk a részvételmegszervezését.
5. Az általunk legbíztatóbbnak ítélt
anyagokat FELKARoLjuk, és javas.
latot tesztink azok részvételtinkkeltör.
ténő kidolgozás[ta, gyártÁsára és érté.

kesítésére.

Ezen ajánlataink egyenként és ter
szólegesen tlsszefűzve is igénybe ve.
het&k. Feltételeinlaől - beleértve a
pontos árakat is - részletes tájékoztatást adunk, ha levélben fordul hozzánk Kérésreegyúttal mellékeljük a
sztikséges űrlapokat is. Válaszábarr
kérjük, 1e|ezze, hogy a továbbiakbarr

igényli-e folyamatos

tájékoz-

tatásunkat.

Felhívjuk figyelmét, hogy közeli

tervünk az

ttLgtnANK

kiállítása az

IMPEX vII. találÍnányi és ötlet világkiállításon I99L májusában Pittsburgh-ben (USA). Amennyiben ott
anyagának részletesebb - az ÖTLET.
BANK-ban szereplő egyoldalnyi ter.
jedelmet meghaladó - bemutatását

igényli, kérjük, jelezze ezen szándékát
is. Válaszunkban tájékoztatjuk a részletes feltételekról.

Remélve gytimölcsözó

együttÍnű.

ktjdéstinket, várjuk vá|uzát, amelyben kérjük' adja meg telefonszámát is.
Jelszavunk:

BÍzzoN BENNÜNK. NEM
BÁNJUK MEG!

Postacímünk CI.INNOVA, Budafok 1, Postán maradó, Budapest 1775
Üdvözlettel:

Vöriis Gábor

ügyvezetó,

cl.kft

Szekeres András

irodavezető. INNOVA Iroda

+

+

tl

PATENT I99I11.

rarÁutö

Telefon: (80) 27-000, (80) 28405
Ügyfélfogadás: kedd, csütörtök
14.30-18.30

INGYENES

penrocvÉDELMI

+

sz,q,KTANÁcseoÁst
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lálmányok megvalósításához, kül. és
belföldi értékesítésilehetóségek felku-

Magyar Találmányi Kiál|ítás
az 1991 évi tavaszi
tatÁsához. Vállalkoások alapításának
ijgyeit intézziik, adó- és jogi tanácsot
Budapesti Nemzetközi
adunk - különös tekintettel az újítÁsk
Vásáron

Veszprémben.

A Magyar Fe|találók Egyesülete
tagjainak ingyenes szaktrnácsadással
áll rendelkezésre iparjogvédelmi

és találmányok megvalósításának köriil-

ményeire.

Címtink

PreCm Bl

1013 Buda.
pest' Attila út 23. Üzenetrögzítós telefonunk sáma 175-7436.

ügyekben.
Térítésellenében az a|lhbi szolgálta.
tásokat nyújtja:

és manuális

INVENCIO

Cégünk segítséget nyújt újítások'ta-

Megkezdte műktidését
az Alkotó Rt Pannon PaL
Iparjogvéde|mí Imda

számítógépes

+

FeIhívás

++

iroda-

lomkutatás, technika állrásának feltárása
szabadalmi dokumentumok beszer-

Feltalálók, vállalkozók alőbb-utóbb
szembe keriilnek a
elkerülhetetlenül
zése
információ,
szabadalmi
a szabadalmi
szabadalmi helyzet elemzése, tiszüaolüalom,
üsztaMgi
üzsgáa
szabadalom
ságvizsgálat
szabadalmi bejelentések elkészítése, |at, az ipari mintaoltalom és a védjegyoltalom problémájával.

eljárás vitele

Hasznos lehet, ha a kivitelezésben
újítási díjjal, esetleg

védjegy., mintaoltalmi ügyek bejelentése, eljránís vitele
találmányok, ötletek menedzselése
az Alkotó Rt orságos hálózatánke.
resztiil

közremrÍködőket

know-how szerzódés alapján honorálják, Ezze| jelentékeny megtakarításra
tehetnek szert.

Mindezen kérdések mesoldiásában

rendelkezésti}re áll

Az Ínnovációs fo|yamat bármely
szakaszában rendelkezésére áIlnak!

Gyöngytirsy András
iparjogvédelmí szakértő
1163 Budapest, Janovecz Margit u.41.

Cínttik Alkotó RL Pannon Pat

Iparjogvédelmi Iroda
Alkotó R| Veszprém' Budapesti u.

:

Tel.: 118-4364

8.

Felemelkedésünk záloga az a|kotő-

eró felhasználása, kibontakozása. A
magyar feltalálók jelentős hímevet
vívtak ki maguknak a nagyvilágbarr.
Most, amikor a rendszerváltást köve-

tően jövőnk megalapozására töreksztink, meg kell mutatrrunk a megújító
szándék és gondolkodás eredményeit,
ezzel is szolgálva a gazdasági fellendülés ügyét.

Ettől vezérelve 1991 tavaszán a
Budapesti Nemzetközi Vásáron meg-

rendezzük a Magyar Találmányi Kiál-

lítást, amelyen be lívánjuk mutatni az

elmúlt pár év már szabadalmaztatott
vagy bejelentés alatt álló találmányait,
valamint a frissen megszületett mű.

szaki alkotásokat is. Ez utóbbiak jog.
védelmétaa oTH kiállítási elsóbbség
meghirdetésével mozdítja e|ó.
Felhívjuk a feltalálókat és a leendő
feltalálókat. valamint a szabadalom-

tulajdonosokat találmányaikkal, új

mríszaki alkotásaikkal vegyenek részt

ezen

EGYEyÜLETI APRÚ
Tárgyalást folytattunk Mécs Imre úral, a Szabad Demokraták Szövetsége
onzággyűlési képviselőjével. AttekintettÍik a feltalálók helyzetét, tájékoztattuk
az egyestilet törekvéseirdl, terveir6|. Megállapodtunk vele, hogy a jövőben
rendszeresen találkozni fo gunk.

Kovács István a Hungexpo u,
i*o. u BNV vezérig azgatójatárgyalt
Vedres András fótitkárral és Dragon Pál kisgazdapárti orsággyűlési képviseló-

'"*;

vel a találmányi kiállításra biztosítandó tertiletről. Elózetes megálla@ás sze.
rint a Hungexpo hatsáz négyzetméternyi rcruleEn teszi lehetóvé a kiállítás
megrendezését.

S ulyok Béla felraláIótársunk .J;;
ozhatótelefonkészülékkel ajándékozla meg a romániai társegyestiletet. Mi is köszcinetet mondunk érte.

löbbek kéréséreközöIjtik,

;;,

nogy u
igazolvány kiadiását későbbre tervezzuk. A tagsági viszony igazolására addig is a tagdíj beÍizetési nyugta szol-

gál.

Keresstik azt a tagtársunkat, aki
valaha a feltalálóknak szewezete.

.**."

"*"a

nézne, hogy volt e hazánkban

a

kiállításon. Szereplésükkel

megalapozhatják találmányaik, meg.
oldásaik sikeres elterjesztését, ami
eredményesen szolgálhatja a nemzetgazdaság megríj u ását is.
|

A

rendezvérrrryel iparjogvédelmi
kultúránk színvonalát is emelni kíván.
juk. Bemutaduk a magyar védjegyjog
centenáriumára tekintettel a legneve.
zetesebb árujelzőket. Szimpózium keretében foglalkozunk a piacgazdaság
iparjogvédelmi kihívásaival és a jogszabályok fej lesztésével.
A kiállítási szándékot kérjük írásban bejelenteni legkésó.bb 1991 már-

cius 20.-ig az egyesület címéÍeaz
alábbiakban olvasható adatlap szerint'

A kiállításon való kedvezményes
részvétel elnyeréséree gy pá|y ázatat ír tunk ki.
+

+
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PALYAZATI

FELHIVAS

adatainak Hilön lapon tÖrténó sziikséges felt{intetésével.

A pályázatokat egy ktildeményben
(csomagban) elhelyezett két egyező
példányban kell - kizárólag postán megktildeni aZ a|ábbi címre:

a MagyaÍ Feltalálók Egyesülete

MAGYAR rBrralÁtór
EGYESÜLETE

az országos Műszaki Fejlesztési

Bizottság
az országos Találmányi Hivatal és a
Magyar Iparjogvédelmi Egyesület
támogatásával

,

Yagy

ít 1'I7,

oRszÁC'os rÁlÁI-uÁt.m
HIVATAL

pá|yázatot hirdet

Budapest 1370Pf.552.
A kiildeménven fel kell ttintehi:

,,TALÁLMÁNYoK

BEMUTATÁSA Az 1991. ÉvI
TAVASZI BUDAPESTI

NEMZETKÖzI vÁsÁn
ALKALMÁBÓL Az
INVENCIT'9l MAGYAR
TALÁLMÁNYI

xtÁllÍrÁsoN''

ntVENcrT'qt

A pály ázat beérkezési határideje:
1991. március 20.

A határidő után beérkezstt pá|yamrIveket a bíráló bizottság nem veszi
figyelembe.

cÍmmel.

A

páIyázatta benyÍjtható minden
olyan műszaki szellemi alkotás, például bejelentett, illetve szabadalmazott találmány, amelynek bel. és ktil-

ftldi hasznosítása" értékesítésevárható.
A bekiildött pályaművek rangsorolásánál elsóbbséget élveznek aznk az
alkotások, amelyek új terméket ered-

ményeznek, kömyezetvédelem szempondából előnyösek, illetve exporfir&
veló hatásúak.
A pá|yázaton a találmányok hazai
feltalálói és más természetes személyek, valamint műszaki alkotásokkal

rendelkező magyar kisvállalkozások
és jogi személyek is indulhafuak.
Ha a szellemi alkotással nem a

szerző rendelkezik, a pályamű benyujtásáhctz a rendelkezési jogot gya.
kor|ó hozzájárulása sztikséges.

A

beérkezett pályázatokat a kiftók
által felkért személyekből megalald.
tott bÍráló bizottság értékeli.
A bíráló bizottság döntésétől függően a Magyar Feltalálók Egyesületé.
nek tagjai a költségek 90 százalékos,
a jogi személyiségűtagok a költségek
65 száza|ékos. más lermészetes sze-

mé|lségeka költségek 75

száza|é-

kos, míg más jogi személyek a költsé.
gek 25 százalékos támogatásában ré.
szesülnek
pá|yázatl térítés

A

szempontjából a költségek a kiállítG
hely bérleti dÍját' a kiállítás reklámköltségét és a közös szolgáltatásokért
fizetendó össze get tuta|mazza.

A

1062 Budapest, Andrássy

pá|yázat nyilvfuios,

a

pá|yáző

A postai kiildeményben kell még
elhelyezni a pá|yázók adatait tartalrnazó ktjlön iapot. A ktilön lapon az
alábbiakat szíikségesktztlni:
|, Apályáző(k) neve

2.

A

pályázó(k) posta címe, tele.

fonszárna

3. Több pályázó esetén képviselőjiik neve, postai címe, telefonszáma
4. A pá|yázati téma megnevezése
(maximum egy gépelt sor)
5. A szabadalorn lajstromszáma
6. A szabadalmi bejelentés száma
7.

MFE tagsági viszonya

8. A bemutatás módja (például, makett, modell, tárgy, poszter, video)

9. Területi igény (négyzefrnéter)
10' Egyéb igény (például átarn,víz,
sűrített leveg6)
A pÍly ázatot gépÍrással, folyamatos
oldalszámozással ellátva sziikséges

bekiildeni. A pályázat maximális terjedelme 5 szabványos kisoldal (egy
szabványos kisoldal 25 sort, soron-

ként 50 leütést tartalmaz).
Apá|yázatban- a találmány ismer.
tetésén túlmenően - kiemelten célszerű kitémi az alkotás hasznosításával.

bel.' ktilföldi elterjesztésével nyerhető
előnyölce.
A részszámításokat, táblázatokat,

rajzokat, stb. számozott mellékletként
sztikséges csatolni. A szövegben nem
hivatkozott mellékleteket a bÍráló bizottság nem veszi figyelembe.
A széleskcjrű ismertetés céljából be
kell csatolrri a pá|yázatok mindkét

példányáttoz legfeljebb egy szab.
ványos kisoldal terjedelemben a pá.
lyamű publikálásra alkalmas tömcjrít.

vényétis.
A részvételifeltételeknek meg nem
fe|e|ő pá|yázatokat a bíráIő bizottság
k,lzárja.

A

pá|yázatok értékelésebeérkezés

szerint folyamatosarr, de legkésóbb
1991. április 1-ig megtörténik.
A meghirdető a pá|yázati anyagot
nem Hildi vissza.
A pá|yázattal kapcsolatos szTbeli
felvilágosítás a 121-5885 telefonszámon kérhetó.

Budapest, |99|" január 27.
Magyar Feltalálrik Egyesülete

TISZTELT OLVASI!
Reméljtik' megértéssel fogadta ezt a kis újMgot. A magunk egyszerű eszkö.
zeivel tájékoztahi próbáltuk mindazokat, akik a feltalálásban érdekeltek. Az

írott szó talán megszolgálja majd a ráfordítást _ a munkánkat és a példanyon30 forintunkat - melyet szívesen megelólegezfiink a hittink szerinti igaz ügy szo|gálatában mindenkinek, akik a Patent első sámát megkapták.
Szerehénk a továbbiakat is kiadni' Ehhez azonban támosatásra van szÍ.iksé-

ként elköltös

cünk

MegkÖszönjtik azoknak, akik tagdíjuk elktildésévelvagy egyéb pénzadománnyal segítettek. Aki maga is hozá kíván járulni célkitűzéseink megvalósításához, és szerény szolgáltatásainkat igényli, lépjen be a Magyar Feltalálók
Egyesiiletébe. Rendes tag lehet báÍki - magyar feltaláló _, aki célkitűzéseinket
elf9sadla és tagdíjat fizet Pártoló tag lehet bármely természetes vagy jogi személy' aki célkitűzéseinket tárnogatja és tagdíjat fizet. A közgyűlés áj.árrlása sze.
nry:?zévi tagdíj 500Ft, nyugdíjasoknak 100Ft' jogi személyeknek legkevesebb
5000 Ft A belépésiszándékot a tagdíj befizetése jelzi. Atagdíj befizéthetó sze.
mélyesen az irodánkban (1062 Budapest' Andrássy út 117.), vagy utalványonaz
5u-2203.894.7 szám(l sámlánkra' melyet az -oTP X. kerületi fiókjánál vezetnek A következő sámunkkal együtt ktildÍink onnek ilyen befizetési uÍalványt.
Köszönjtik megért.ó figyelmét és szolidáris támogatását.
lvIagyar Feltalálók Egyestilete

