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Beszámoló az LES Magyarország Közhasznú Egyesület 2010 évben végzett munkájáról

Az LES Magyarország KHE-nek, mint az LES International magyar csoportjának 2010. évben a fő feladatát a 2010. június
6-8. között megtartott Pán-Európai konferenciára való felkészülés, annak megrendezése és lebonyolítása képezte.
A fő feladaton túlmenően Egyesületünk kezdeményezésére először került sor arra, ,hogy a Szellemi Tulajdon Világnapja
tiszteletére több szakmai egyesülettel (MIE, MVE) és a Magyar Szabadalmi Hivatallal közösen 2010. április 23-án egy
félnapos szakmai rendezvény keretében is megünnepeljék a Világnapot. Ez a szakmai rendezvény, melyen mintegy 110
érdeklődő vett részt, az előző nap protokolláris ünnepségeit kiegészítve sokoldalú áttekintést adott a Szellemi
Tulajdonvédelem aktuális helyzetéről.
A Pán-európai konferencia, melynek témáját a „Technológia transzfer – az innováció üzemanyaga” képezte, mind
szakmailag, mind pedig anyagilag sikert és elismerést hozott Egyesületünk részére. Az erről szóló összefoglaló
tájékoztatást a jelen beszámolóhoz csatoljuk.
Fontos megemlíteni, hogy a konferenciát megelőzően került sor a nemzetközileg elismert és jegyzett alapfokú technológia
transzfer IAM 100 tanfolyam megrendezésére, melyen kb. 30 magyar résztvevő is megjelent és a részvételről oklevelet
kapott.
Egyesületünk –csekély létszáma miatt – szakmai előadásait hagyományos módon a MIE tavaszi és őszi konferenciájának
keretében bonyolítja le, és ez így történt 2010. évben is, amikor a május 6-7-én Siófokon és november 25-26-án
Gárdonyban megtartott és 100 fő feletti résztvevővel lebonyolított konferenciákhoz egy-egy előadással járult hozzá.
A szakmai munkához hozzátartozik, hogy tagjaink negyedévi rendszerességgel megkapják a Nemzetközi Szervezet által
kiadott Les Nouvelles újságot, tájékoztatást kapnak a nemzetközi eseményekről, tagságuk feljogosít mindenkit a
Nemzetközi Egyesület honlapjának látogatására és ott a csak tagok részére fenntartott hatalmas információs anyag megtekintésére. Az Egyesület több tagja aktívan részt vesz a nemzetközi egyesület meghatározott szakmai testületeiben
(bizottságok, szakosztályok).
A Nemzetközi Egyesület éves rendezvényein egyesületünk részéről –esetenként többen is – részt vettek és képviselték
érdekeinket. 2010-ben ez az áprilisban Johannesburgban rendezett Nemzetközi Éves konferenciát és a szeptemberi
Chicagói Nemzetközi Küldöttgyűlést és Konferenciát jelentette, mely utóbbin dr. Molnár István képviselte egyesületünket.
Érdekes fejlemény, hogy az LES európai nemzeti szervezetei együttesen olyan EU egységbe terveznek tömörülni, melyet
az EU Bizottsága majd európai társadalmi szervezet formájában elismer, és mint ilyen, lehetőséget kaphat a tevékenységét
érintő szervezetek munkájához való hozzászóláshoz. A tervezett entitás esetenként EU támogatásokra is jogosultságot
szerezhet. A végleges szervezet kialakulása az elkövetkezendő 1-2 évben várható.
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A szakmai munka részét képezte az iparjogvédelmi jogszabályok előkészítésében való részvétel, melyben a MIE-vel közös
javaslatokat, álláspontokat dolgoztunk ki.
Tagságunk létszáma összességében nem változott, de elég jelentős volt a fluktuáció, a nemzetközi konferencia hatására
többen beléptek, ugyanakkor egyes passzív tagok tagságukat megszűntették.
A konferencia nem jöhetett volna létre a jelentős szponzori támogatás nélkül, és az éves mérlegünkben a korábbi
lényegében nulla mérleg összeg helyett az egyesület már kisebb vagyonnal is rendelkezik.
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