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PATLIB=PATent LIBrary 

Az iparjogvédelmi információk 
terjesztésére, hasznosítására alapította az 
Európai Szabadalmi Hivatal és az 
Európai Szabadalmi Egyezményhez 
csatlakozott tagállamok közössége a 
hálózatba szerveződő PATLIB központokat. 
Hazánk 2003 óta tagja az egyezménynek. 

 

Számos európai országban a PATLIB 
hálózat alappillérei a felsőoktatási 
intézmények központi könyvtárai. 



Hazánkban jelenleg hat nagy egyetemi 
város egyetemi könyvtárában, ill. 
tudásközpontjában található PATLIB 
központ: 



A győri Széchenyi István Egyetemen működő központot 
2007-ben, a Járműipari Regionális Egyetemi 
Tudásközponton (JRET) belül alakították ki. 

A központ célja: 

A szellemitulajdon-védelem 
teljes körére vonatkozó 
ügyfélszolgálat és tájékoztató 
szolgáltatás, amely kiszolgálja 
az érdeklődők szellemi 
jogvédelemmel kapcsolatos 
információs igényeit, fejleszti 
az iparjogvédelmi kultúrát 
mind az oktatók, hallgatók, 
mind a vállalkozók körében. 



 A szolgáltatásért felelős 
munkatársak távozása, 
helyettük új szakemberek. 

 A Tudásmenedzsment Központ 
bekapcsolódása az egyetem 
szellemi tulajdonának 
kezelésébe. 

 A PATLIB központ már sem 
szervezetileg, sem helyileg 
nem tartozott a JRET-hez. 
2012. januártól az INNO-Share 
épületben, az Egyetemi 
Könyvtárban található. 

 

2011-ben a PATLIB központ működtetésére 
vonatkozóan egy aktualizált együttműködési 
megállapodás született: 

 

 



Kinek kínáljuk 
szolgáltatásainkat? 
 

oktatóknak 

kutatóknak 

hallgatóknak 

innovatív 

  vállalkozásoknak 

feltalálóknak 

minden érdeklődőnek 



Mit nyújt Önnek a győri PATLIB 
központ? 
Szolgáltatásunk non-profit alapú, bárki térítésmentesen 
igénybe veheti. 

 

 

 Szakértői 
tájékoztatást a 
szellemitulajdon-
védelmi 
alapfogalmakról, 
legfontosabb 
területeiről és 
intézményeiről, 
oltalmi formákról. 

 



 

 

 Online kutatási 
lehetőséget, 
hozzáférést 
elektronikus 
adatbázisokhoz, 
segítséget a 
kereséshez.  

Mit nyújt Önnek a győri PATLIB 
központ? 
 



 

 

Hatékony segítséget a 
találmányok 
szabadalmaztatásában, az 
új megoldások 
eredményes védelmében. 

 

Tanácsadást a szellemi 
termékek hasznosításával, 
licencszerződésekkel 
kapcsolatban. 

Mit nyújt Önnek a győri PATLIB 
központ? 
 



 Bizalmas jellegű személyes tanácsadásra kialakított 
helyiségek állnak rendelkezésünkre.  

 

 

Mit nyújt Önnek a győri PATLIB 
központ? 
 



 

 

 

 

 Szellemitulajdon-
védelmi 
kézikönyvtárat 
(Frecskay János 
Szakkönyvtár letéti 
könyvtára).  

Mit nyújt Önnek a 
győri PATLIB 
központ? 
 



 

 

 A legfrissebb szakmai 

folyóiratok nyomtatott és 
elektronikus hozzáférését 
biztosítjuk. 

 

Tájékoztató kiadványokat, 
útmutatókat. 

Ha a kutatómunka során a könyvtár által biztosított térítéses szolgáltatásra (pl. 
fénymásolás, nyomtatás) van szüksége az érdeklődőnek, azt a könyvtárhasználati 
szabályok szerint a könyvtártól díj ellenében veheti igénybe. 

Mit nyújt Önnek a győri PATLIB 
központ? 
 



Rendezvények 

Nyitott Kapuk Napja 

 

 III. Nyugat-dunántúli 
Regionális Innovációs Kiállítás 
és Találmányi Vásár  



Könyvtári 
rendezvények, látogató 
csoportok (öregdiák-
találkozók), 

Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete 44. 
Vándorgyűlés 

 

Vivace program 



Az elektronikus sajtóban, ill. a helyi tv 
csatornánál is hallatunk magunkról: 

 

 



Ügyfélfogadási idő: 

 

kedd 10:00 - 12:00, 

csütörtök 15:00 - 
17:00, 

 

ill. előzetes 
bejelentkezés alapján 
hétfőtől-péntekig a 
könyvtár nyitvatartási 
idejében. 

Elérhetőségünk:  

Széchenyi István 
Egyetem PATLIB 
Központ 

9026 Győr, Egyetem 
tér 1.  

Tel.: 06-96-613-719, 
06-96-503-400/3104 

Email: patlib@sze.hu 

Bocskai Adrienn 
bocskai@sze.hu, Oross 
Adrienn orossa@sze.hu 

mailto:patlib@sze.hu
mailto:bocskai@sze.hu
mailto:orossa@sze.hu


A jövőben a meglévő folyamatok 
fenntartása mellett célunk az 
egyetemi szellemitulajdon-védelmi 
tájékozottság és tudatosság,  

valamint az információszolgáltatás 
hatékonyságának növelése, 

az egyetemen létrehozott szellemi 
tulajdonnal történő optimális 
gazdálkodás előmozdítása, további 
ügyfelek szerzése.  



Köszönöm a 
figyelmet! 


