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Kitüntetések október 23-a alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatalban

Nemzeti ünnepünkön a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a kiemelkedõ színvonalú tevékenységek elismeréseként kitüntetéseket adományozott.

mai elkötelezettsége és konstruktív jogászi precizitása példaértékû. Vezetõként átgondoltan, felelõsen, igen nagy empátiával irányítja a Hivatal gazdálkodási és igazgatási területét.

AZ MSZH ARANY EMLÉKÉREM 2006. ÉVI KITÜNTETETTJE

Nemeskey Károly okleveles gépészmérnök 1995. december 1-jén
került szabadalmi elbírálóként az egykori Országos Találmányi Hivatal
Mechanikai és Villamossági Szabadalmi Fõosztályára. A Hivatalban
töltött évek során innovációs és iparjogvédelmi szakmérnöki végzettséget, felsõfokú iparjogvédelmi szakképesítést szerzett. Szakterülete elsõsorban a biztonságtechnika és a környezetvédelem területéhez tartozó, gépészeti tárgyú bejelentések elbírálása, illetve a Szabadalmi Fõosztály Építõ- és Könnyûipari Osztályon befejezett engedélyezési eljárások ügymenetének ellenõrzése. Szakmai ismereteit a Hivatal minõségirányítási rendszerének kifejlesztésében kamatoztatja, valamint a minõségirányítási megbízott feladatkörét látja el. 2006 márciusa óta az Építõ- és Könnyûipari Osztály osztályvezetõ-helyettesi teendõit is ellátja.
Nemeskey Károly munkáját megbízhatóan, szorgalmasan végzi,
teljesítménye, munkatársaival szemben tanúsított magatartása, segítõkészsége kezdettõl fogva folyamatosan kiemelkedõ és példamutató.

Tabáné dr. Vadnay Klára 1990. március 1-jén, beosztott jogászként kezdte meg tevékenységét az egykori Országos Találmányi Hivatal Jogi Osztályán, két évvel késõbb már felsõfokú iparjogvédelmi
szakképesítéssel rendelkezett.
1995 januárjában az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály Lajstromozási Osztályának vezetésére kapott megbízást, amelyet közel tíz esztendõn keresztül végzett. Kiváló szaktudása, emberi és vezetõi erényei
elismerésébõl adódóan 2001 júniusában kinevezést kapott az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesi munkakörére,
amelyet a következõ 2 és fél évben a Lajstromozási Osztály vezetésével
párhuzamosan látott el. 2003 decembere óta az Iparjogvédelmi Ügyviteli Fõosztály függetlenített fõosztályvezetõ-helyettese.
2002-ben Miniszteri Dicséretben részesült.
Tabáné dr. Vadnay Klára munkáját széleskörû szakmai hozzáértésen nyugvó jogászi alaposság jellemzi. Hivatástudata, szorgalma példaértékû, munkavégzését a lényeglátás, az iparjogvédelmi szakma iránti
feltétlen elkötelezettség és a vezetése alá tartozó munkatársak irányításának tudatos, emberséges módja fémjelzi.
MSZH EMLÉKÉREMBEN RÉSZESÜLTEK
Dr. Kiss Marietta 2003. október 1-jével, az Igazságügyi Minisztériumból történõ áthelyezéssel került a Hivatal Jogi és Nemzetközi Fõosztály Iparjogvédelmi Jogi Osztálya élére, ahol immár három esztendeje meghatározó szerepet tölt be, és rendkívül eredményesen mûködik
közre a Hivatal jogi és nemzetközi feladatainak ellátásában. Az európai
integrációval és az új közigazgatási eljárási törvénnyel összefüggõ kodifikációs teljesítmények mellett komoly részt vállal a Hivatal mûködésével kapcsolatos szabályozási teendõkbõl és a joggyakorlat alakításából is.
Érdemei elismeréseként 2005 szeptemberében kinevezést kapott a
Jogi és Nemzetközi Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesi munkakörének ellátására, amelyet az Iparjogvédelmi Jogi Osztály vezetése mellett
lát el. 2006 júniusában jeles minõsítéssel jogi szakvizsgát tett.
Dr. Kiss Marietta munkáját nagy szakértelem, jogászi precizitás
jellemzi. Kiemelkedõ munkabírását, magas szintû problémamegoldó
képességét és lendületességét egyaránt jól kamatoztatja a Jogi és Nemzetközi Fõosztály irányításában, valamint a többi szervezeti egységgel
és a külsõ szervekkel való együttmûködésben.
Dr. Péntek Gábor 2002. január 1-jével kapott kinevezést és megbízást a Hivatal Gazdálkodási és Igazgatási Fõosztály Igazgatási és Gazdasági Jogi Osztályának vezetésére. Ezzel párhuzamosan – közel egy
esztendõn át, fõosztályvezetõ-helyettesi megbízatásának kezdetéig – ellátta a Külföldi Szabadalmazást Támogató Pályázati Iroda vezetõi feladatait is. Belépése óta meghatározó szerepet tölt be az igazgatási és
gazdasági jogi terület szakmai irányításában és alakításában, mindemellett kiválóan felkészült jogtanácsosként ellátja a Hivatal képviseletét. 2006 januárja óta a Gazdálkodási és Igazgatási Fõosztály vezetõje.
Dr. Péntek Gábor munkáját alapos és kiterjedt szakmai tudással párosuló példaértékû lelkiismeretesség és teherbírás jellemzi. Mély szak-

Zsigmond Béláné 1992 márciusában került a Hivatal Jogi és Nemzetközi Fõosztály Védjegy Osztályára, kezdetben védjegy-dokumentátori, majd védjegy-elbírálói munkakörben dolgozott. 1993-ban középfokú iparjogvédelmi szakképesítést szerzett. A Védjegy Fõosztály 1996
júliusi megalakulásától kezdõdõen feladatait a Nemzetközi Védjegy
Osztályon látja el.
Zsigmond Béláné munkáját megbízhatóan, pontosan és precízen,
folyamatosan kiemelkedõ szorgalommal végzi. Munkatársaival szemben rendkívül segítõkész, igazi közösségi ember. Kiváló kapcsolatteremtõ és -fenntartó képessége, példaszerû elõzékenysége irányadó a
közszolgálatban.
A kitüntetéseket dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi
Hivatal elnöke adta át az október 20-án rendezett ünnepség keretében.
GKM MINISZTERI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT
Buzásné Nagy Zsuzsanna 1993 januárjában lépett a Hivatal kötelékébe, és újdonságkutatóként kezdte meg a munkáját a Szabadalmi Fõosztály Gyógyszeripari Osztályon. 1996-ban felsõfokú iparjogvédelmi
szakképesítést szerzett. Kiváló szakismerete nagyon hamar lehetõvé
tette, hogy a szabadalmi bejelentések újdonságának kutatása mellett
azok érdemi elbírálását is elvégezze, kezdetben mint rész elbíráló, késõbb mint teljes munkakörû szabadalmi elbíráló. A gyógyszeripari tárgyú szabadalmi bejelentések közül fõleg az aminovegyületekre vonatkozó találmányok elbírálását végezte és végzi ma is, amellett, hogy
2003 januárja óta ellátja a Gyógyszeripari Osztály osztályvezetõ-helyettesi teendõit is. Emellett, a gyógyszerek kiegészítõ oltalmi tanúsítványának, az SPC (Supplementary Protection Certificate) engedélyezésében is aktívan részt vesz. Mindezek mellett szakcikkek írásában, elõadások megtartásában, kollégái számítógépes ismereteinek gyarapításában mindig bizton lehet számítani lelkiismeretes és lelkes munkájára.
A kitüntetést Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter adta
át az október 18-án rendezett ünnepség keretében.
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