
MÁGYÁB wnJncy D6ID silLnT
Eselmé nyek - Í I í rek - ff;özlemé ngek

1993. lll. é vfolyam 4. szám október - december

Atnden Ked'ues otu asónknak

ketleynes kazácsoru1L t i.nnepeket

ó.s e,r.ed,ynónyekóen 7azd,a5

u7 esztend'őt kí u anunk!

CE GI\TEVEK ES VEDJtrGYEK
EZ a cí met nem pusztán az alli-
teráció kedvé é rt választottam.
Napjainkban egyre nagyobb
hangsú lyt kap az üzlet Í ogalma,
é s az Üzlethez szorosan kapcso-
lódik, sót Sokszor, mint már bizo-
nyára tapasztalták é s itt hallani is
Í ogják, annak tisztessé gé vel üt-
közik, illetve lé trehozása, vala-
mint gyakorlása során komoly

problé m mind a cé g-
né v, mind
A né wise

y választása.
a gazdasá-

giszfé r n ké t Í ó terÜleten okoz
problé mát:
ci nevekkel torté nó kol-

eseté n.
A vé djegyek é s cé gnevek t it-

kor
Magyarországon most jött el az
az időszak, amikor egyre több-
ször szembesülünk ezekkel a
problé mákkal, ezé rt tartottam

,,szÜksé gesnek'' ezt a té mavá-
lasztást. Nekünk jogalkalmazók-
nak kötelessé günk felhí vni a
jogalkotók figyelmé t az ellent-
mondásos, illetve az esetleg
egyáltalán nem szabályozott, de
jogsé relmet okozó cselekmé -
nyekre.
Az elozőekben utaltam a ké t fó
ké rdé sre, amit szeretné k bóveb_
ben kifejteni.
1') A Ptk' zs. $. (1) bekezdé se
nem hagy ké tsé get a tekintetben,
hogy a szemé lyhez Í ú ződő iogo-
kat mindenki köteles tiszteletben
tartani, mivel e jogok a törvé ny
vé delme alatt állnak. Ez a ,,min-
denki'' azt jelenti, hogy objektí v
vé delem alatt állnak, tehát abszo-
lú t ennek a jogi vé delemnek a
tartalma é s hatálya.

1 ,)

lőz

APtk. 77 . $. (1 ) bekezdé se bizto-
sí tja mindenki számára a né wi-
selé s jogát. Ugyanennek a S-nak
a (3) bekezdé se azt rendeli, hogy
a jogi szemé ly nevé nek külön-
böznie kell azoknak a korábban
már nyilvántartásba vett jogi sze-
mé lyeknek a nevé tol, amelyek
hasonló működé si körben, illetve
azonos területen tevé kenyked-
nek.
A 77' s. (4) bekezdé s pé ldálózó-
an a né wiselé s jogsé relmeké nt
rógzí ti azt, hogy ha

- valaki jogtalanul más nevé t
használja,
_ jogtalanul másé hoz hasonló
nevet használ.
A torvé ny a valaki terminológiá-
valé l, amiatermé szetes é s a jogi
szem é lyt egyaránt jelenti'
Mindebből az következik, hogy
sem más termé szetes szemé ly,
sem jogi szemé ly jogtalanul más
valakinek a nevé t nem használ-
hatja!
A Ptk. ugyan nem az Alkotmány,
de olyan alaptörvé nyÜnk, mely-
nek

- általános é rvé nyű rendelkezé -
sei é s

- időbelisé ge olyan jogalkalma-
zői é rtelmezé si lehetósé get biz-
tosí t _ é s csak ilyet _ melynek
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PRIVATTZACIO ES AZ ORION VEDJEGY

avagy a vé djegy önállósuló é lete
Am int az az í r olt sajtÓból ismere-
tes, az oRloN Rádió é s Villa-
mossági Vállalat Í elszámolása
'l993. szeptember 1-jé vel befeje-

4ődött. Jogutód né lkül megszűnt.
Uj cé get kell megismernie a ma-
gyar vásárlóközönsé gnek, a YU_
GANSKORIONNEFTEGAZ
Elektronikai Kfi-t.

Az ú j cé g, vé tel jogcí m é n kizárő-
lagos tulajdonosa lett az ORION
vé djegyeknek is.

Ez a vállozás ad alkalmat arra,
hogy visszatekintsek az elmú lt 80
é vre, az oRloN vé djegy meg-
szÜleté sé re, hányattatására,
majd cseké ly következteté st von-
jak le a jövóbeni sorsát illetően.
Mivel cé g né lkÜl nincs vé djegy,
rövid visszatekinté st kell adjak a
cé gről, amely mega| kotta az oRl-
oN vé djegyet.

A bölcsó Budapesten, a Váci ú t
é s Aré na ú t sarkán' a Szé kesfó-
város Elektromos Művek szé khá_
zában a lV. emeleten ringott,
amelyet '1913. májusában kibé -
relt egy bé csi gyáros, az odesszai
születé sű Kremeneczky János
(K.J')' hogy itt bé csi gyárának
mintájára - egyenlóre _ egy ki-
sebb üzemet rendezzen be, Í é m-
szálas izzók gyártására' Ez az
üzem Magyar Wolframlámpa_
gyár né ven 1913. jú nius 1-jé n
kezdte meg a termelé st, kb. 100
munkással, ké t nagy teremben,
amihez egy raktár é s egy na-
gyobb szoba tartozott. Ebből a
szobából nyolcan vezetté k, admi-
nisztrálták a gyárat olyan jól,
hogy az Egyesült lzzólámpa é s
Villamossági Rt., amely akkor
már világhí rű volt, csakhamar ko-
moly veté lytársat talált benne,
noha Kremeneczky a gyárát in-
kább egyé b villamossági cikkek,
főké nt szárazelemek é s kapcso-
lÓk elóállí tására fej lesztette'

Az Egyesüll lzzőval Í elvett pár-
harc é s a Í ejlődé s kí vánalmai é r_

deké ben 1915. elejé n a cé g

Jé szvé nytársasággá alakult át'
lme az egyik tanulság a ma vál-
lalkozóinak!

Az EgyesÜlt lzzó mindenfé leké p-
pen korlátozni akarta a Magyar
Wolframlámpagyár izzőlámpa-
gyártását, ami ré szben sikerült is,
mert kölcsönös engedmé nyek
alapján 1915. decemberé ben 7
é vre szóló megállapodást kötöt_
tek' mely szerint é vi 1 millió lám_
pánál többet nem fognak gyártani
az M.W.Rt-ben.
Az azonos é s ellenté tes é rdekek
Í olytán az lzzi 1917-ben meg-
szerezte a ré szvé nyek egy ré -
szé t. Az M.W.Rt' a háború
ellené re tovább erosödött, ú gy-
hogy 1921-ben Kremeneczky
már nem tartotta be a megállapo-
dást, 1,B millió lámpát gyártott,
sót 1921-ben ú jgyárat alapí tott, a
pesti Váci ú t 99-105' sz' házhe_
lyeken, a Kremeneczky Művek
Villamossági Rt-t. lgy nyí lt ke-
nyé rtöré sre került sor. Közben az
Elektromos Művek felmondta a
M.W.Ht. bé rleté t, amelyben az lz-
zőnak voltak ré szvé nyei é s K'J.
felajánlotta, ré gi é s Új cé gé nek,
az ú jVáci ú tié pületet. A hajlé kta-
lanná vált lzző é rdekeltsé gű ré gi
cé g',ké nyszerűsé gből'' kapva-
kapott az ajánlaton é s 1923-ban
egy helyre került a ré gi é s ú j cé g.
Nem szaporí tva a szőt, az lzző
csakhamar lemondott é rdekelt-
sé gé ról (1926), majd Kreme-
neczky bé csi gyárának csódje
kapcsán (1931)' illetve a gyáros
halála (1934) után a ré sz-
vé nytöbbsé get megszerezve, a
teljes irányí tásazlzző kezé be ke_
rült, mindké t fé l elónyé re.
A ké t idószak között jelentós volt
a Í ejlődé s: 1925. rádiócsó-gyár-
tás, 1926' rádió-vevóké szülé k
gyártás, 1930. rádió-export,
1933. gyógyszerampulla é s Í iola-
gyártás, 1936. fé nycsövek, 1937
hópalack_gyártás, 1936_ban a rá-
dió é s az alkatré szgyártás az
igazgatósággal é s az adminiszt-
rációval az lzzó ú jpesti telepé re
költözött.
A gyár aZ ostromot viszonylag kis
károkkal vé szelte át ú gy, hogy
1 945. Í ebruárjában megkezdhet_
te a termelé st' Szovjet megren_

delé sre elkezdte az elektronikus
m űszerek gyártását, a r ádiogyár -

tás mellett.
A belső átalakulás Í olytán az ú j

cé gné v 1947. március 29.:  oRl-
oN Rádí ó-Villamossági é s Üveg_
ipari Rt. A máí g ismeretes nevé t

''oRloN Rádió é s Villamossági
Vállalat'' 1950. augusztus 16-án
kapta. Ekkor költözött a rádió- é s
lemezjátszó-gyártás Kóbányára.
Kivált é s önálló vállalattá lett a
miiszergyár (EMG)' az üveggyár
(Hópalack é s Ampullagyár).
Fóbb állomások: 1956. televí zió_
gyártás' 1964. rádiógyártás meg-
szi]né se, 1965. megkezdik a
sokcsatornás mikorhullámú  be-
rendezé s gyártását (amiÍ ó alapja
a mai kivásárlásnak).
E kis törté neti áttekinté s né lkül
nehé z lett volna a megÍ eleló hely-
re tenni a vállalat egyes árujelző-
it.

Kezdetben a budapesti cé g, a bé -
csi gyár ,,vidé kre'' telepí tett üze_
me, í gy a bé csi ,,METALLUM"
feliratot bé lyegezté k a termé kre,
csomagolásra, de ennek alapján
K.J. Budapesten is lajstromoztat-
laizzőlámpákra.
A korábban vázolt- háború  utáni
*  növekedé s é s profilbóví té s ú j
ár.ujelző. bevezeté sé t tette szü k-
segesse.
1914. április, Bé cs: Lajstromoz-
zák az ',oRloN" szót é s ezen az
alapon 1914. április 29-é n Buda-
pesten is az l_lV. é s Vl. árucso_
portbé li árukra, fóké nt
izzőIámpákra é s,,mindennemű
elektrikai kellé kcikkekre'' (61 .386
lj tr. sz')' Tulajdonké ppen ezt a
dátumot kell tekintenünk az oRl-
oN vé djegy születé snapjának.
De e bejegyzé sből arra is lehet
mé g következtetni, hogy Kreme-
neczky ebben az idóben a bé csi
vállalatát tekintette Í ontosabb-
nak.
ltt kockáztatom meg azon megál_
lapí tásomat, hogy a oRloN szó-
vé djegy sikeré t nemcsak a
mögötte lé vó jó minósé gű termé -
keknek köszönhette, hanem an-
nak az egyedüli tulajdonságának



is, hogy ezt a csÍ llagké pet a vitág
minden országában é s nyelvé n
í gy nevezik é s hangzása is csak
kis mé rté kben té r el a magyartÓl.
Ez a tulajdonsága az előnye, de
a hátránya is, mert ez keltette Í el
a külföldiek é rdeklódé sé t iránta.
A korábban emlí tett Kreme-
neczky -lzző párharcnak é s ab-
ban K.J. megerősödé sé nek
nyoma Van a vé djegybejelenté -
sekben is.
1922. jú nius 3-án bejelentette az
oRloN szót (43.969 lj tr. sz') az
| -ll. áruosztályra fóké nt izzőlám-
pákra, egyé b vitlamoslámpákra,
szárazelemekre, egyé b villamos-
elemekre, valamint'mindenne-
mű villamoscikkekre''' Ezl a
vé djegyet nemzetközileg is lajst-
romoáatta (27.922 sz' 1922. au-
gusztus 24,) é s ezek a vé djegyek
a rendszeres megú jí tások alap-
ján ma is é lnek (nk' 254.522).
Az ugyanekkor bejelentett M é s
W betú ból kombinált,,nyí lhegyek''
tartalé k vé djegy, 1942-ben
csendben kihunyt.
Kremeneczky 1925' é vi diadalát
a 49.605 lajstromszámú  oRloN
l. vé djegy jelzi (bej. 1925. decem-
ber 18.) az l' é s ll. árucsoport
áruira, izzőlámpákra, külonösen
kirakati é s reklámvilágí tási cé lra,
egyé b villamoslámpákra, szára-
zelemekre, egyé b villamos ele_
mekre, valamint,,mindennemű
villarnoscikkekre"' Egyé bké nt
1914 óta mí ndegyik oRloN vé d-
jegy árujegyzé ké ben, mé g a
nyolcszáz szavasokban is ott van
,,...é s mindennemű elektromos
cikkek".
A gazdasági recesszió okozta
ké nyszerű (é s ké sobb nagyon is
helyesnek bizonyult) gyártási
proÍ ilbőví té s vé djegynyoma az
50.053 lajstromszámú  EcHo
szóvé djegy bejelenté se (1926.
április 20') a teljes l. é s l| . áo.
áruira, kihangsú lyozva a rádiót,
táví rót.
E bósé ges EcHo rádióalkatré sz-
választé k megjelené sé nek é s a
viszonylag komoly tudású  ama-
tőrgárdának köszönhetjÜk a ma_
gy ar r ádiózás m egteremté sé t.
Mellé kesen megjegyezve az
oRloN vé djegyri izzólámpák é s
szárazelemek sikeré nek lehet el_

könyvelni, hogy 1923-ban oRl_
oN Ré zgálicgyár Rt., Budapest;
1926-ban oRloN Ré zkohó é s

Ré zgálicgyár Rt', Budapest;
1925-ben oRloN Bórgyár, Sze-
ged né wel alakultak cé gek. A
szegedi gyáÍ  vé djegyé t mé g
1 941 _ben is megú | í tották.
A rádiógyártás sikerei szÜksé -
gessé  tetté k, hogy a vállalat Í ö
vé djegyé vé  vált oRloN szót ki-

terjesszé k e gyártási ág cikkeire
is. (Második tanulság!) Ezé rt
1930. április 11-é n ismé t bejelen-
tetté k az oRloN szót a l_lll' áo.
áruia (54.475 lajstromszám) 301
szavas ú j árujegyzé kkel, amely-
ben _ az angliai sikeres próbák
hatásár'a - a rádió mellett megje-
lent a televí zió í s, kerek negyed-
századdal a té nyleges rnegva-
lósí tás elótt '
Ez a vé djegy változatlanul é l é s
nemzetközi oltalom alatt áll.

Ahogyan a következő '12 eszten-
dóben bóvü| t é s állandósult a
gyártás, akké nt szaporodtak az ú j

bejelenté sek' ú jabb' terjedelme-
sebb árujegyzé kkel. (Pl. 193B. ja-

nuár 19' 64.193 lajstromszám,
889 szavas, 1939. november 3.

66.243 lajstromszám, 800 sza-
vas.) Ezt a 800 szavas, sokszo-
rosí tott árujegyzé ket csatolták
azután a következó vé djegybeje-
lenté sekhez is. (Az oRloN - hár-
rnasÍ ej 'l941. február 6. 68.243
lajstromszám, a 69'029 lajstrom-
számú  felirat né lkÜli,,hármasfej''
:1941 . augusztus 25.)
Az oRloN ismert hármasÍ ejes
vé djegyé t Bottlí k József g rafikus_
művé sz tervezte. Ezek a vé dje-
gyek nemzetközi oltalmat
é lveznek é s ma is é lnek.
1943. jú nius 22-é n 17 db szóvé d-
jegy be,jelenté s törté nt:
NAPFENYCSO, FENYCS9,
ORION-FENYCSO, ORION-HO-
KANCSO, OR r,pN- HOPALACK,
ORION.VILLFOZO, ORION-
VlLLVAS stb. Mindet törölté k
1953-ban az 1890. é vi ll. tc. 21'
s. b./  pontja alapján, mert nem
ú jí tották meg. Ezek a vé djegyek
csak annyiban é rdekesek,
amennyiben közulük egyik-másik
szabad árujelzővé  vált (Í é nycsó,
hópalack).
A háború  utáni ú j gazdasági kap-
csolatokat jelzi a cirill-betűs oRl-
oN-hármasfej 1950. jú lius 27-i
bejelenté se. Vé gül 1967. novem_
ber 18-án lett bejelentve az utolsó
ké t vé djegy az oRETTA é s a
coLoRloN a 9. áo-ban, de csak

37 szavas áru| egyzé kkel. Sajnos
megú jí tásuk 1988-ban már nem
törté nt meg' Ekkor már előreve_
tette árnyé kát a rendszerváltás
é s a tulajdonké ppeni okot ma
sem tudom' mié rt nem Újí tottuk
meg.
Az oRloN vé djegyet 1914-től 20
é ven át közösen használta a bé _

csié s pestigyár, majd 1934-tőlaz
Egyesült lzzó Rt., amikor teljes
irányí tása alá vonta a gyárat. A
TUNGSRAM vé djegy mellett el-
kezdte esetenké nt használni az
oRloN vé djegyeket is, de az
ORION is a TUNGSRAM-oI . E
korai idóben lé tesí tette a ké t Rt.
Své dországban a Svenska oRl-
oN Aktiebelaget, stockholmi cé -
get, elsosorban oRloN rádiók
í orgalmazására. A cé g ma is
megVan, vé djegyhasználati jogá-
val együtt.
Az államosí tás után (mint aho-
gyan 1934 után) továbbra is az
Egyesült lzzó gondozta az oRl-
oN vé djegyeket, mé gpedig a DA-
NUBIA Szabadalmi lroda
közremrjködé sé vel' amint ez
megalakult.
Termé szetesen az oFlloN vé dje-
gyeket sem kí mé lte a ,,korszel-
lem",
Az állami külkereskedeimi válla-
latok ad hoc é rdekeinek megÍ ele-
| óen használták az oRloN
árujelzé st, sőt mé g lajstromoztat-
ták is itt-ott '
Ebben az idóben a vé djegy é s a
szabadalom kihalásra í té lt gaz_
daságtani fogalom volt é s a leg-
Í elsóbb gazdaságivezeté s is azt
tartotta, hogy a vé djegy a né p-
gazdaságé , a vállalat csak gon-
dozőja. Ezé rt termé szetes volt,
hogy az oRloN vállalatból szár-
mazott EMG., a Hópalack é s Am-
pullagyár licenc né lkÜl használja
a vé diegyet, de mé g az is, hogy
az ELEKTRO| MPEX é s a MET-
RlMPEX egyszerűen utasí totta a
legkülönbözóbb állami é s szövet-
kezeti vállalatokat, hogy egyes
termé keiket oRloN árujellel lás_
sák el. í gy exportálták a'Vadász-
tölté nygyár rádióit é s TV-it, a
Telefongyár rádióit, a Pestvidé ki
Gé pgyár, a Gyengeáramú  Mű-
szergyártó KTSZ'' a Finomme-
chanika KTSZ., az Elektronika
KTSZ., a TranszÍ ormátor KTSZ.,
a Gamma' az FMV' az lzző, a
Finomszerelvé nygyár termé keit'



Hat é vi hadakozás után sikerült
elé rni (1 966)' hogy ne, vagy csak
í rásos engedé ly alapján (ingye-
nesen) használhassák vé dje-
gyeinket. Az Egyesült lzzóból is
csak 1973_ben sikerült az alap-
vetö okiratokat visszakapni. A dí -
jazás ellené ben való használatot
sajnálatos módon a Legfelsőbb
Bí róság is elutasí totta.
Ez idő szerint a hat magyar, a
né gy nemzetközi beiegyzé s
alapián mintegy 52 országban
105 lajstromozott oRloN szó,
oR| oN-hármasfej vé djegy lé te-
zik" Az oRloN szót igen sok kül_
földivállalat használja vagy csak
áruielzóké nt, Vagy emellett cé g_
nevé ben is. Felsorolásukat e cikk
terjedelme nem teszi lehetóvé .
Ezek a cé gek Vagy nem okoáak
gondot (elté rő áruik miatt), vagy
pedig levé lváltásokkal, eseten_
ké nt szemé lyes tárgyaláson el
lehetett inté zni a né zetel-
té ré seket.
Sajnos itthon istöbb mint20lajst-
romozott oRloN vé djegy Van _
terrné szetesen elté ró áruosztály-
ban -, ezeket eddig nem hasz-
náltak' A liberalizált gazdaság é s
az ú j piaci körülmé nyek valószí -
nűsí tik, hogy a YUGANSKoRI-
oN mé g elvben sem é lvezheti a
,,notórius'' megkülönbözteté st. A
gyakorlatban ugyanis az OTH a
vé diegytörvé nyben is deklarált
notÓrius_vé djegy é lvezte jogsza-
bályi elönyöket az oRloN RW
eseté ben sem alkalmazta, hiva-
talból. (Lásd a több mint hú sz
bejqyzé st.)
A külÍ öldi Ütközé sek közül ké t cé -
get kell megemlí teni már csak
azé rt is, mert termé keink azono-
sak' { 9' áo.)
Az amerikai OBION Pictures Co.
(Warner Bross) cé get, amely ré gi
Í ilmjeit forgalmazza VlDEo ka-
zettán é s hozzá VlDEo Recor-
dert b. Ké pviselőjükkel Í é l óra
alatt sikerült megegyeznem Bu_
dapesten é s az akkori vezé r-
igazgatónk hozzájárult ahhoz,
hogy a szerzódé st aláí rjam' Ez
az egé sz világra kiterjedó együtt-
mrikodé si é s árumegosáási
szerzödé s (1982) nemcsak a ké t
cé g ütközé sé t oldotta fel, de a
mai napig is hozzájárult ahhoz,
hogy külföldön sikeresebb az
oRloN szó vé delme, mintha aa
egyedül kellene megtenni.

A másik cé g a japán oRloN
Electric Co., Ltd., amellyel talál-
kozásunk már korábbi (1960_as
é vek)' Magyar turisták hoáák be
a termé keiket é s velünk kí vánták
garanciális javí ttatásukat elvé _
geztetn i. A Í igyelem í gy terelődött
rájuk é s nem saját figyelóháló-
zatunk, vagy külké pviseleteink
kereskedelmi kirendeltsé gei ál-
tal. ./ apán nem tagja a Párizsi
UNlo-s Egyezmé nynek, í gy
ezen a csatornán nem sikerült
velük egyezsé gre jutn i.

A japánok markáns piaci jelenlé -
tük é s gazdaságiÍ ölé nyük birto-
kában nem akartak tudomást
szerezni rólunk, de az európai
egyezmé nyek bástyái között
nem sikerült olyan lajstromozott
jogot szerezní ük, amely meggá-
tolna bennünket az exportban,
ha erre sor kerülhetne.
Az elóbb emlí tett amerikai
együttműködé si szerzödé s he-
lyesnek bizonyult a japán ütkö-
zé s kapcsán is, ugyanis a
japánok velük is ütköáek. Az
amerikaiak rá' tudták ké ny_
szerí teni a japánokat a tárgya-
lásra, ahol egy ú n. hármas
szerződé s lett volna az elé rendó
cé l' Ennek közelsé gé be kerül-
tünk Genfben (1987)' de szemé -
lyes kishitűsé g miatt a
megállapodás nem jött lé tre é s
erre ma már reális lehetősé get
nem látok.
Az ú j cé g a YUGANSKOR| oN _
a mai gazdasági mé lypontról in_

dulva - azzal az elkerülhetetlen
körülmé nnyel kell számoljon,
hogy a külföldi lajstromozások a
megú jí tási idópontokban (export
hiányában é s ott, ahol a vé djegy_
törvé ny használatot í r eló) foko-
zatosan a japánok birtokába
kenilnek.
A japán taktika a kivárás, mert a
nemhasználati törlé si eliárások
költsé gé t nem vállalják, hiszen
ott vannak a piacon, de a ve]ük
szembeni eljárást, a nyilvánvaló
pervesáé s miatt, mi sem vállal-
tuk.
Ez volt az elmú lt 80 é v törté nete,
egy jellegzetes magyar vé djegy
sorsa, ami telitalálat (mármint a
kitalálást illetően). A vé djegy
fennmaradása magyar szóké nt
csak igen kis tertileten várható,
de a hármasfej é s azon az oRl_
oN felirat mé g sokáig magyaÍ

vé djegy maradhat. Ehhez ú jabb
Kremeneczky-szellem isé g ű vál_
lalkozói é s vé djegypolit ikai felis_
meré s szüksé geltetik, amelynek
csí rája fellelhető a YUGANSKo-
RloN-nál. Legyen hozzá erejűk,
ötletÜk, őrizzé k' meg legalább
ú jabb 80 é vre! Erté ké nek é s je-
lentósé gé nek megfelelóen gaz-
dálkodjanak vele!
E visszaemlé kezé s kapcsán a
legmagasabb fokú  elismeré st é s
köszönetet kell kifejezzem Hege-
düs László okl. villa_
mosmé rnöknek, aki oly
szeretettel, magasÍ okú  tudással
mentette é s vé dte az oRloN
vé djegyeket 1 973_ig, nyugdí jba-
vonulásáig' együttműkö dve Za-
kariás Egonnal, aki abban az
időben az Egyesült lzzónálvolt a
vé djegyek,,istápolója'''
A magam ré szé ről megpróbál-
tam felnöni hozzájuk, mé ltótaní t_
ványuk lenni. Az a 20 é v, ami
nekem adatott a 80 é vből, szor-
gos aprÓmunka volt. 1973-ban
elsó dolgom volt a vé djegyek
alapvetó iratainak visszaszerzé -
se az lzzitől, majd a korábban
emlí tett 800-900 szavas árujegy-
zé kek modernizálása (korlátozá_
sa), ami által csökkenthetó volt
az egyre gyakoribb ütközé s'
ltt kell kifejeznep köszönetemet
dr. Szentpé teriAdám ú rnak is, a
nekem nyú jtott barátié s kollegá-
lis segí té sé rt, amelynek birtoká-
ban haté konyan tudtam
ké pviselnikülÍ ö-ld Í elé  az oRloN
vé djegyeket. onzetlenÜl támo-
gatott nyelvtudásáva|  levelezé -
seimben, lektorálta szerződé -
seimet. Az ellené rdekű fé l ügy-
vé djeké nt is megtalálta a módjá,
hogy a magyar vé djegy ké pvise_
lóje is legyen.
Köszönet illeti a DANUBIA Sza-
badalmi é s Vé djegy lrodát is,
mert megalakulása óta jó part-
nernek bizonyult. KülÍ öldi part-
nerkapcsolata jelentette egyedül
a,,figyelöszolgálatot'' akár táma-
dás, akár használat törté nt é s
kelló idóben megtettük a szüksé _
ges lé pé seket.

lrodalom:HegedÜs László _ oRl_
oN Vé djegy használata 'tg63.

oRloN Evkönyv 1963., 50 é ves
az ORION
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