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Pusztai Gyula Kaposváron született, édesanyját mindössze két esztendős korában elveszítve, 

anyai nagyszülei vállalták a nevelését. A nehéz körülmények között élő család – nagyapja 

gyáripari munkásként kereste kenyerét – erején felül gondoskodott a korán megmutatkozott 

tehetségéhez mért iskoláztatásáról. Kitűnő érettségi eredménye alapján – humán érdeklődését 

követve – a jogászi hivatást megalapozó tanulmányait 1952-ben summa cum laude 

minősítéssel fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Karán. 

 

Ezt követően hét esztendőn át a katonai ügyészi apparátusban teljesített szolgálatot. E 

munkakörét feladva 1959-ben csatlakozott az Országos Találmányi Hivatalhoz, ahol előbb 

mint a Jogi és Nemzetközi Osztály vezetője, majd mint az Iparjogvédelmi Főosztály vezetője 

dolgozott. 1979 szeptemberében nevezték ki a Hivatal elnökének; az intézményt 

nyugállományba vonulásáig, 1989. december 31-ig vezette. 

 

Több évtizedes szakmai munkásságával a magyar iparjogvédelem hatósági működtetésének, 

nemzetközi elismertetésének és gazdaságszervező befolyásának kiemelkedő személyisége 

volt. A korszerű szabadalomengedélyezési szerepkör formálása mellett a műszaki innovációt 

támogató iparjogvédelmi szolgáltatási tevékenység felkarolása és gazdagítása fűződik a 

nevéhez. A magyar szakmai álláspont és a nemzeti érdekek érvényesítése mind a KGST-

együttműködésben, mind az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezetében kitüntetett 

fontossággal bírt számára, különösen osztrák, illetve francia bilaterális viszonylatokban ért el 

személyes közreműködésen is alapuló, történeti értékeinket és földrajzi árujelző-kultúránkat 

szolgáló jogérvényesítési vívmányokat. A hivatali szervezeti modernizáció bázisán 

megindította a nemzetközi iparjogvédelmi adatcserében való magyar részvétel kereteinek 

megújítását. 

 

A magyar innovációs potenciál és kereskedelmi kultúra képzéssel, ismeretterjesztéssel és 

szakmai egyesületi eszközökkel való fejlesztésének egyik letéteményeseként a magyar 

védjegyvilág kereskedelmi kamarai, illetve társadalmi szervezetekkel való aktivizálásának 

kezdeményezője, a Magyar Védjegy Egyesület alapító (1991-2003), majd örökös tiszteletbeli 

elnöke lett. 

 

Pusztai Gyula eredményes munkájáért számos alkalommal részesült kormánykitüntetésben. A 

Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke 1990-ben, nyugállományba vonulása alkalmából a 

Magyar Köztársaság Aranykoronával Ékesített Csillagrendjét adományozta neki. Nemzetközi 

tevékenységéért korábban az Osztrák Szövetségi Köztársaság kormányától kapott magas 

elismerést. Szakmai munkásságáért 1997-ben Jedlik Ányos-díjban részesült. 

 

A magyar iparjogvédelem történeti értékeit, jogintézményeinek megerősítését szolgáló, az 

intézményi és a személyes érdekek állhatatos, egységben tartott érvényesítésének több 

nemzedéket útjára bocsátó személyiségére emlékezik volt munkatársainak, szakmai 

kollégáinak közössége. 


