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A képzések jogi háttere 

 A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 
törvény 115/K.  f):  Az SZTNH szakmailag felügyeli a szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos - iskolarendszeren kívüli - képzést, 
működteti annak rendszerét, továbbá gondoskodik az 
iparjogvédelmi szakvizsgák és a szabadalmi ügyvivői vizsgák 
megszervezéséről;  

 A szellemitulajdon-védelmi szakképesítésekről szóló 1/2015. (I. 
22.) IM rendelet: az  iparjogvédelmi és szerzői jogi képzések 
megalapozása 

 Jedlik -terv:  a képzés és tudatosságnövelés a középtávú 
szellemitulajdon-védelmi nemzeti stratégiában (2013-2016) is 
hangsúlyosan megjelenik 
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Képzési stratégia 

Hivatali kollégák és érdeklődők képzése azonos  

 nem differenciált 

 később szakosodik 

Három szintű képzés, iparjogvédelem és szerzői jog  

 vertikális és horizontális felosztás 

Képzési anyag fejlesztése  

 standard képzési anyag 

 minőségbiztosítás 

 tudásanyag elérhetővé tétele a nagyközönség számára is 

Tudatosságnövelés  

 céltanfolyamok 

 közoktatást célzó programok 

 rendezvények 
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A képzések szintjei 

Felsőfok 

Középfok 

Alapfok 

Tudatosságnövelés 

+ Felsőoktatás és távoktatás 
szintje 

Képzési anyagok 

Információs anyagok 



 
 
 
 

A képzések szerkezete 

Felsőfok 

Középfok 

Alapfok 

Tudatosságnövelés 
Rendszeres és 

 ad-hoc képzések, 

rendezvények 

Rendszeres  

tanfolyamok:  

iparjog/szerzői jog 

és  

távoktatás / felsőoktatás 

 



Alapfokú iparjogvédelmi képzés 

 
 20 óra, írásbeli vizsga: alapfokú iparjogvédelmi képesítés 

 Általános rálátás az iparjogvédelem és innováció kérdéseire 

 Tárgyak: egyes iparjogvédelmi oltalmi formák, nemzetközi és európai 
szabadalmi jog, információszerzés, licencia alapok 

 Célcsoport: KKV és üzleti szektor, kutatóintézetek és egyéb K+F 
tevekenységhez kapcsolódó terület 

 Igény szerint elsősorban vidéki helyszíneken: elérhető országszerte 
minden érdeklődőnek 

 Költségek: 2 nap képzés + vizsgadíj + képzési anyag 30.000 Ft;  
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Iparjogvédelmi képzések  



Iparjogvédelmi képzések  

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam 

 
 60 óra, írásbeli és szóbeli vizsga: középfokú iparjogvédelmi képesítés 

 Tárgyak: iparjogvédelmi oltalmi formák, nemzetközi és európai szabadalmi 
jog, információszerzés, innovációmenedzsment, versenyjog, üzleti 
feladatok 

 Célcsoport: bármely szellemitulajdon-védelemmel dolgozó szakember, 
közfinanszírozású kutatóintézetek, TTI, K+F tevékenységet végző cégek, 
vámhatóság és más szervezetek munkatársai 

 Évente kétszer Budapesten, igény szerint vidéken 

 Költségek: oktatás + vizsgadíj + képzési anyag 80.000 Ft 
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Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam 

 
 3+1 féléves szakmai képzés, vizsgák a félévek alatt, szakdolgozat-védéssel 

egybekötött záróvizsga: felsőfokú iparjogvédelmi képesítés 

 Tárgyak: hazai, európai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmi oltalmi 
formák, innovációmenedzsmet, versenyjog, információszerzés, kapcsolódó 
üzleti feladatok 

 Célcsoport: szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó szakemberek, ügyvivők, 
elbírálók, közfinanszírozású kutatóintézmények és kutató cégek dolgozói 

 Kétévente indul Budapesten heti egy képzési nappal 

 Költségek: képzés + vizsgadíjak + záróvizsga + szakdolgozat konzulens + 
képzési anyag: 360.000 Ft 
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Iparjogvédelmi képzések  



 
Szerzői jogi képzések  

 

 1/2015. (I. 22.) IM rendelet, jelenleg a képzés 
felállítása zajlik 

 Alap és középfokú képzés  

 Középfok után: további tervezett szektor alapú 
képzésekkel (képzőművészetek, IT és szoftver, zene és 
film stb.) 

 Képzési anyag: távoktatási és nyomtatott 
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Szerzői jogi képzések  

 
Alapfokú szerzői jogi képzés 

 Tárgyak: szerzői jog és jogosultjai, művek felhasználása, 
jogérvényesítés, nemzetközi és európai szerzői jog,  

 Költségek: képzés + vizsgadíj + képzési anyag 30.000 Ft 

 Tervezett első képzés: 2015. harmadik negyedév 

Középfokú szerzői jogi képzés 

 Tárgyak: szerzői jog és jogosultjai, művek felhasználása, 
jogérvényesítés, nemzetközi és európai szerzői jog, a 
műfajokra vonatkozó speciális rendelkezésekkel és kapcsolódó 
jogterületek 

 Költségek: képzés + vizsgadíj + képzési anyag 80.000 Ft 

 Tervezett első képzés: 2015. harmadik negyedév 
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Felsőoktatási együttműködés 

Jelenléti képzések: 

 10 felsőoktatási intézmény országszerte  

 Képzési intézmény igényeihez igazított képzési anyag 

 Közel 1000 hallgató évente 

 Nyomtatott képzési anyag 
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Jelenléti oktatásban résztvevő hallgatók száma 



Távoktatás 
Távoktatási képzések: 

 Kétféle, moduláris képzési anyag 

 5 felsőoktatási intézmény, kb. 600 hallgató évente 

 Nyilvános és ingyenes távoktatási  

     képzés:  

     http://tavoktatas.sztnh.gov.hu 
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Standard képzési anyagok 

 Standard diasor a képzést végző oktatók számára: azonos tartalom, 
minőségbiztosítás, hivatali branding 

 Tankönyvek: hivataltól megvásárolható, képzésekhez 
automatikusan jár, könyvesbolti forgalomban is elérhető 
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Tudatosságnövelő programok 
 a felsőoktatásban 

Ujvári János diplomadíj-pályázat: 

 Tíz éves múlt, új alapokra helyezve 2013-ban 

 Célja: szellemitulajdon-védelmi kérdések vizsgálatára ösztönözni 
végzős hallgatókat a diplomaírás kapcsán 

 Szerkezet: kötelező szellemitulajdon-védelmi képzés, konzultáció, 
minimum 10 oldal szellemitulajdon-védelmi tartalom integrálása a 
diplomába 

 Díjazás: 4 kategóriában (szabadalom, formatervezésiminta-oltalom, 
védjegy, szerzői jog) versenyeztetés, legjobb három díjazása 150, 
125 és 100 ezer forinttal 

 

Training structure, offer and target groups 
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Tudatosságnövelő programok a 
felsőoktatásban 

2014. évi díjazottak írása az 

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi 

Szemlében 

 

A programról bővebben: 
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktat

as/ujvari_diplomadij.html 



Tudatosságnövelő programok 
a közoktatásban 

 Háttér: nemzeti kerettantervekbe integrált szellemitulajdon-
védelmi tartalmak támogatása (elsősorban szerzői jog, 
találmányok/szabadalmak, védjegy, tudatos fogyasztói magatartás-
hamisítás) 

 Komplex program: tanárok, leendő tanárok és diákok számára 
programok és tudatosságnövelő/támogató anyagok 

 Támogató partnerek keresése: szerzői jogi szervezetek, Microsoft, 
Proart, OFI, stb.  

 Részletesen: 
www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/kozoktatas.html  
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Tudatosságnövelő programok 
 a közoktatásban 

 2013 – tanároknak óravázlat író pályázat;  
 eredménye: letölthető kész óravázlatok több  
 tantárgy és korcsoport számára 
 
 2014 – diákoknak védjegykampány és 
 logótervezési pályázat  
 eredménye: közösségimédia-kampány során  
 elért országos érdeklődés (2650 like!) 
 www.facebook.com/talald.meg.ki.fel 
 

 2015 – tanárszakos hallgatóknak (tervezett) kampány és pályázat: 
szellemitulajdon-védelmi témák játékos formában való feldolgozósa 
tanórán; remélt eredménye: letölthető játékok tanárok számára 

 
18 

http://www.facebook.com/talald.meg.ki.fel


Szakmai és vállalati tudatosságnövelő programok 

Rendszeresen szervezett szemináriumok: 
 Magyar Tudományos Akadémia:  

 Évente kétszer az MTA munkatársainak, kutatók figyelmének 
felhívása szellemitulajdon-védelmi kérdésekre 

 KKV-k részére: VIVACE program 2004-től 

 Regionális partnerekkel vidéken és Budapesten, évente 8-10 
rendezvény igény szerinti témával 

Ad-hoc szemináriumok 
Megkeresésre, rugalmas szervezésben 

 Ingyenes előadó és képzési anyagok 

Céltanfolyamok 
 Kihelyezett szakmai képzések  

 



VIVACE Program 

 Több mint egy évtized szakmai programjai 

 Szakemberek biztosítása: résztvevő partnerek képzése 

 Vidéki elérhetőség: regionális partnerhálózat, vidéken is 
elérhető információ; 

 Partnerhálózat: MKIK, TTIk, PATLIB, Infopontok, RIÜk 

 Kiegészítő szolgáltatási csomagok:  

     szellemitulajdon-védelmi információ  

     egyéb üzletmenetet támogató  

     komplex szolgáltatásba csomagolva  

     (pl. MKIK, RIÜk) 
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EUKTS kezdeményezés  

EUKTS: European Knowledge Transfer Society 

 Háttér:  7. keretprogramból finanszírozott projektből ESZH és 
nemzeti szabadalmi hivatali támogatással európai szintű 
kezdeményezés 

 Konzorcium: TT szervezetek, képzési szolgáltatók és döntéshozó 
szervek szervezete 

 Célja: növelni a TT szakemberek számát, egységesíteni azok tudását 
és növelni a szakma presztízsét + adatgyűjtés 

 Eszközrendszere: szakmai akkreditációs program 

 Szerkezete: képzési szolgáltatók akkreditálása és szakembereknek 
nyújtott akkreditált képzések 
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EUKTS kezdeményezés  

EUKTS: a keretrendszer 
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Szintek: alap, közép és felsőfok; 
“grandfathering” 
Vizsga és értékelési rendszer 
Átláthatóság, transzparencia 

Alap kompetenciák, standardok a TT 
szakmában 
Minőségbiztosítás a TT területen európai és 
nemzetközi minta alapján 

Akkreditációs rendszer képzésekre 
Akkreditált képzések kizárólag minősített 
képzőktől 
Szakemberekből álló akkreditációs bizottság 

Európai standardok alapján 
Meglévő felmérések kiterjesztése, újak 
indítása 

Képesítések 

Tananyag 

Akkreditáció 

Adatgyűjtés 

TT szakmai készségek 
elismerése 

TT képzések minőségének 
biztosítása 

Átfogó adatgyűjtés a 
TT tevékenységekről 

Európában 



EUKTS kezdeményezés  

EUKTS: Akkreditált képzési rendszer 
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TT szakmai készségek 
elismerése 

EUKTS képzési 
rendszer 

Grandfathering 

Felsőfok 

Középfok 

Alapfok 

0-3 év TT tapasztalat 

3-5 év TT tapasztalat 

10 év TT tapasztalat 

Nagytapasztalatú 
szakemberek 

Felsőfokú kritériumok 

Középfokú kritériumok 

Bizottsági elbírálás 

Többválasztós tesztek 

Akkreditált kurzus   
végzése  
és vizsga teljesítése 

EUKTS Grandfathering 

Felsőfok 

EUKTS Grandfathering 

Középfok 

EUKTS Szakértő 

EUKTS Szakember 

EUKTS Gyakornok 



EUKTS kezdeményezés 

EUKTS:  az SZTNH szerepvállalása 

 

 Dedikált támogató személy biztosítása 

 Információ megosztása érdeklődőkkel (anyagok fordítása, 
rendezvények, program promóciója) 

 Képzések felállításának és megvalósításának támogatása 

 Vizsgarendszer felállításának és üzemeltetésének támogatása 

 EUKTS kapcsolati rendszer támogatása 

 Legjobb gyakorlatok megosztása 

 Várható indulás: 2015 utolsó negyedévében 
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Köszönöm a figyelmet! 

gabor.nemeth@hipo.gov.hu 
www.sztnh.gov.hu 

 


