
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara 

 

PÁLYÁZATOT 

 

hirdet, melynek célja az Európai Szabadalmi Hivatal által szervezendő tanfolyamon való részvétellel 

az Európai Szabadalmi Ügyvivői képesítés megszerzése (EQE sikeres letétele) legkésőbb 2016. évben. 

A tanfolyam 3 éves; 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 pályázat feltételei: 

 

 a) MSZÜK tagság akár szabadalmi ügyvivőjelöltként, akár szabadalmi ügyvivőként; 

 b) legalább egy idegen nyelv, elsősorban az angol nyelv magas szakmai szintű ismerete, az 

EPO további hivatalos nyelveinek ismerete előnyös; 

 c) magyar nyelvű önéletrajz csatolása;  

 d) munkáltató ajánlása és hozzájáruló nyilatkozata; 

 e) pályázó nyilatkozata a munkáltató és európai szabadalmi ügyvivőként bejegyzett mentora 

aláírásával, mely szerint megfelel a 2014. évi EQE elővizsgára jelentkezés feltételeinek az EQE vizsga 

szabályzata alapján; 

 f) munkáltató, illetve a pályázó hozzájáruló nyilatkozata az esetlegesen felmerülő 

többletköltségek vállalásáról (többlet költség a külföldi szabadalmi ügyvivői irodánál végzett 

gyakorlat során merülhet fel); 

 g) amennyiben a pályázó egyéni szabadalmi ügyvivő, a d) pont szerintivel egyenértékű 

nyilatkozat; 

 h) a tanfolyamon történő részvételnek nem akadálya, ha a jelölt korábban már részben 

sikeres vagy sikertelen EQE-n vett részt; 

 i) az ESZH 2014. évi elővizsgára (pre-examination) 2013. május 21-ig beadandó jelentkezés 

szándéknyilatkozata vagy megtételének igazolása; 

 j) kitöltött angol nyelvű jelentkezési lap és rövid motivációs levél (ld. a jelentkezési lapon). 

 

A pályázat beérkezésének határideje 2013. május 31. 

 

A pályázat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Elnökének címezve nyújtható be az adatlapon 

jelzettek szerint, a fenti időpontig; annak egy másolata megküldendő a Magyar Szabadalmi Ügyvivői 

Kamara részére. Az alábbiakban meghatározott összetételű Bizottság a pályázatokat 15 napon belül 



köteles elbírálni, és a pályázat eredményét meghirdetni. A Bizottság fenntartja a jogot a jelentkezők 

esetleges személyes meghallgatására. 

 

A jelentkezők alkalmasságát az SzTNH műszaki elnökhelyetteséből és az MSZÜK által meghatározott 2 

fő tisztségviselőből létrehozott bizottság bírálja el és javasolja a tanfolyamon történő részvételre. A 

bizottság döntése ellen felhozott panaszok elbírálására az SzTNH Elnöke jogosult. 

 


