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A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
3/2010. (III. 12.) MSZH közleménye
az „IDEA 2010 (Ötlet – Újdonság – Találmány)” nemzetközi kiállításon
és vásáron bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek, formatervezési
és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl
táson és vásáron bemutatásra kerülõ találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati mintákat az említett jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsõbbség illeti meg.

Az 1995. évi XXXIII. törvény 3. §-ának b) pontja, az 1997. évi
XI. törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a 2001. évi XLVIII. törvény 40. §-a (1) bekezdésének c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2010. május 28. és 30. között Komáromban, a 2010. szeptember 17. és 19. között
Szekszárdon, illetve a 2010. október 7. és 9. között Encsen megrendezendõ „IDEA 2010 (Ötlet – Újdonság – Találmány)” nemzetközi kiállí-

Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
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Elektronikus tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése EU-támogatással

A Magyar Szabadalmi Hivatal az utóbbi években komoly lépéseket tett az elektronikus úton történõ nyilvántartás, tájékoztatás nyújtotta
lehetõségek alkalmazása terén. Ennek folytatásaként az ÚMFT EKOP
1.A.1 finanszírozásában elindult az „Elektronikus tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése” projekt, aminek elsõdleges célja az ügyfél-elégedettség és a munkahatékonyság növelése. Ennek elérésére a projekt
keretében megtörténik:
– az új elektronikus ügyfélkapcsolati szolgáltatások kialakítása,
felhasználva a központi szolgáltatások által nyújtott lehetõségeket (kormányzati ügyfélkapu és hivatali kapu);
– a már meglévõ elektronikus szolgáltatások színvonalának emelése, funkcionalitásuk bõvítése;
– az ügyfél-kommunikáció mind magasabb fokú elektronizálásának elérése;

– a minõségi elektronikus szolgáltatások kiszolgálásához, a belsõ,
jelenlegi meglévõ rendszerek, adatbázisok logikai és mûszaki színvonalának javítása.
A projekt keretében, 2009 júliusában elkezdõdött a projekt elõkészítése, a Hivatal mindenre kiterjedõ üzleti folyamatainak feltérképezése, és a megvalósításhoz szükséges alap üzletviteli követelmények meghatározása.
Jelenleg a mûszaki kivitelezés elõkészítése történik, valamint a pályázat céljaival és az október 1-jétõl hatályba lépett – az elektronikus
ügyintézés feltételeit szabályozó – jogszabályi változásokkal összhangban lévõ mûszaki feltételek megvalósítása. Az elõkészítést követõen
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó végzi a komplex
rendszer kialakítását a Hivatal szakmai felügyelete mellett.
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

VÁLTOZÁS AZ EURÓPAI SZABADALMI HIVATALNAK
FIZETENDÕ KUTATÁSI DÍJBAN

A PCT Gazette 2010. március 11-i számában közölt tájékoztatás
szerint az Európai Szabadalmi Hivatalnál mint PCT Nemzetközi Kutató
Hatóságnál 2010. április 1-jétõl a kutatási díj 1785 EUR-ra változik.
A Magyar Szabadalmi Hivatalnál mint átvevõ hivatalnál 2010. április 1-je után benyújtott nemzetközi szabadalmi bejelentések esetén
már ezt az új összeget kell megfizetni.
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