
Tisztelt Tagság, kedves Kollégák! 

 

Bevezetés 

 

Jelen levelünkben egy pályázati lehetőségről szeretnénk tájékoztatást adni, amelynek célja, hogy 

minél több magyar szabadalmi szakember legyen képes sikeres európai szabadalmi ügyvivői vizsga 

letételére (a vizsga angol neve: European Qualifying Examination, EQE). A pályázati kiírást jelen 

tájékoztatónkhoz mellékeljük. 

 

Ismert tény, hogy az Európai Szabadalmi Egyezményhez később csatlakozott és jellemzően gyengébb 

gazdasági háttérrel rendelkező országokból feltűnően kevésen vállalkoznak az európai szabadalmi 

ügyvivői jogosítvány megszerzésére. A jelenséget vizsgálva ezen országok gyengébb innovációs 

teljesítménye említhető legmélyebben húzódó alapproblémának, azonban például hazánk esetében 

is felmerül, hogy még a mostani mérsékelt szabadalmaztatási aktivitásunkhoz képest is kevés olyan 

szakemberrel rendelkezünk, akik megfelelő elméleti és gyakorlati tudás birtokában tudják ellátni a 

magyar jogszerzők Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) előtti képviseletét.  

 

A jelöltek/képviselők számának aránytalanságát az ESZH is érzékelte. A pozitív irányú  elmozdulás 

érdekében az ESZH kialakított egy „Jelölt Támogatási Programot” (Candidate Support Program, CSP), 

amelynek célja a kevés európai szabadalmi ügyvivővel, illetve ügyvivőjelölttel rendelkező országok 

segítése a megfelelő szakembergárda kialakításában.  

 

Az ESZH, SzTNH és MSZÜK közös célkitűzése, hogy 2016. évre Magyarország legalább 7 olyan európai 

szabadalmi ügyvivővel rendelkezzen, akik nem "nagyapa" jogán, hanem az ESZH és epi által 

szervezett EQE sikeres megtételével szereztek Európai Szabadalmi Ügyvivői jogosítványt. A pályázat 

elsősorban a MSZÜK szabadalmi ügyvivőjelölt és az ESZH előtt képviseleti jogosultsággal nem 

rendelkező szabadalmi ügyvivő tagjai részére került kiírásra. 

 

Költségek 

 

A tanfolyam szervezője az ESZH, amely a részvételi költségek 100%-át állja. Ez alól a kivételt a külföldi 

szabadalmi ügyvivői irodáknál szervezett gyakorlat költségei képezik, amelyek egyedi elbírálás alá 

esnek. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SzTNH) jelentős anyagi támogatást biztosít - melyet 

ezúton is megköszönünk – a tanfolyamok és képzések magyarországi megszervezéséhez, így ezeken a 

részvétel ingyenes lesz. Az SzTNH az ESZH-val kötött szerződés alapján, a Magyar Szabadalmi Kamara 

(MSZÜK) közreműködésével részt vesz a tanfolyam adminisztrációs lebonyolításában. 

 

A tanfolyam rövid ismertetése 

 

A tanfolyam 3 éves, melynek első évében a jelöltek szükség esetén nyelvi továbbképzésen vesznek 

részt, továbbá felkészítést kapnak a 2014-es EQE elővizsga (pre-examination) sikeres letételéhez, 

mely előfeltétele a tanfolyam folytatásának. A tanfolyam 2. évének tárgya az A + B vizsgára, 3. 

évének tárgya a C és D vizsgára történő felkészítés. A jelölteknek lehetőségük van a vizsgák korábbi 

letételére is, de a képzési program ebben az esetben is a jelen kiírás mellékletét képező ismertető 

szerint lesz ütemezve. 



 

A tanfolyamon részvételre jogosult jelöltek létszáma legfeljebb 10 fő azzal, hogy az ESZH jogosult 

egyes, ajánlott jelöltek részvételének elutasítására. 

 

Felhívjuk a jelentkezők szíves figyelmét, hogy az elővizsgára való bejelentkezés határideje független 

ennek a pályázatnak a határidejétől, illetve arra, hogy a vizsga tekintetében a díjkedvezményt a 

vizsgázónak egyénileg és előzetesen szükséges kérnie az ESZH-tól. 

 

A kiválasztott jelöltek a következő előnyöket élvezik: 

 

 a) ingyenes részvétel az ESZH (és adott esetben SzTNH) által szervezett és meghatározott 

tréningeken (szakmai és nyelvi képzések); a részvétellel járó költségek (utazási és szállásköltségek) 

teljes egészében megtérítésre kerülnek; 

 b) külföldi tutor (konzulens) igénybevétele; a konzulens meglátogatásával járó költségek 

(utazási és szállásköltségek) teljes egészében megtérítésre kerülnek; 

 c) az ESZH a tananyagot ingyenesen bocsájtja rendelkezésükre; 

 d) 150 € havi ösztöndíjban részesülnek a program 3 éves időtartama alatt; 

 e) a vizsgadíjakból 75 %-os kedvezményben részesülnek (a fennmaradó 25%-os részt 

önerőből szükséges fedezniük). 

 

A kiválasztott jelöltek kötelezettségei: 

 

 a) gondos felkészülés a fentiekben megjelölt vizsgákra; 

 b) folyamatos részvétel a tananyagban meghatározott tréningeken és konzultációkon, 

esetlegesen az ESZH-ban vagy az ESZH valamelyik szerződő államában folytatott külföldi gyakorlaton; 

 c) legjobb tudása szerinti részvétel az EQE vizsgákon. 

 

Tekintettel arra, hogy a pályázatban szerepel az ESZH előtti elővizsgára történő jelentkezés, melynek 

határideje 2013. május 21., javasoljuk, hogy pályázatukat a lehető legrövidebb időn belül adják le. Az 

elővizsga jelentkezésére vonatkozó előírásokat és a 2014-es vizsga részleteit az alábbi helyeken 

találhatják: 
http://www.epo.org/learning-events/eqe/admission/2013.html 

http://archive.epo.org/epo/pubs/oj011/12_11/12_sup0.pdf 

 

Az ESZH elővizsgára vonatkozó szabályaiból kitűnik, hogy az elővizsga napját megelőzően legalább két 

éves, jelöltként végzett munka szükséges, mint a vizsgára bocsájtás előfeltétele. Az ezzel kapcsolatos 

űrlap az ESZH fenti honlapján megtalálható. 

 

Kamaránk reméli, hogy a fentiekben ismertetett, igen előnyös feltételeket biztosító pályázatra minél 

több jelentkezés érkezik, mely szakmánk továbbfejlődését biztosítani és nemzetközi elismertségét 

fenntartani és fokozni fogja. 

 

Üdvözlettel: 

 

 


