
Szellemivagyon-audit:  

A kreatív vállalkozások  

rejtett kincsei 
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A szellemi vagyon =  

o  Marketing alapú:  

  „Nevek, kifejezések, formatervek, 

 szimbólumok vagy ezek kombinációja” 

 

o  Technológia alapú: 

  Technológiai  megoldások (termék vagy 

 folyamat)   
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A szellemi vagyon =  

gazdasági lehetőség  

  

 Beépítve termékbe, szolgáltatásba:  

o árprémiumot,  

o költségcsökkenést,  

o többlet értékesítést  

generál. 

 

=  Mérhető gazdasági előnyök 
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A szellemi vagyon = 

eszköz 

 Megfelelő oltalmazás esetében (pl. 

formaterezési minta, szabdalom, védjegy), a 

szellemi vagyon: 

o  azonosítható, 

o  elkülöníthető,  

o  átruházható.  
 

 =  Új lehetőségek a tulajdonos számára  

  (pl.: licencia bevétel, banki biztosíték).  



Mi a szellemivagyon-audit? 

  

Kreatív és innovatív vállalkozások 

szellemi vagyonának őszinte feltárása 

egy tárgyilagos és minősített elemzés 

alapján. 
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A kreatív vállalkozások 

támogatása  

két lépcsőben:   

 

 

 
      

     Érték megállapítása  

     (SZV értékelés) 

 

      Szellemi vagyon  

      azonosítása (audit) 1. 

2. 



Mobilia-Artica Kft. 

Üzletberendezések tervezése, gyártása és 

forgalmazása (HU és régió). 

 



Mobilia-Artica Kft. 

o Saját termékek fejlesztése  

o Fejlesztések megrendelésre 



Mobilia-Artica Kft. 

o Saját termékek gyártása (cégcsoporton 

belül) 



Célok: 
oNemzetközi piacfejlesztés 

oÚj tech és termékek fejlesztése 

oSzellemitulajdon-védelmi stratégia kidolgozása    



A szellemivagyon-audit 

folyamata 

1. A vállalkozás szellemi vagyonának pontos 

azonosítása. 

2. A szellemi vagyon védelmi szintjének 

megállapítása. 

3. Iparjogvédelmi lehetőségeket és veszélyek 

azonosítása. 

+ Javaslatok a vállalkozás felé.  
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A szellemivagyon-audit 

folyamata 

1. A vállalkozás szellemi vagyonának pontos 

azonosítása. 

2. A szellemi vagyon védelmi szintjének 

megállapítása. 

3. Iparjogvédelmi lehetőségeket és veszélyek 

azonosítása. 

+ Javaslatok a vállalkozás felé.  
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Artica: Marketing alapú  

szellemi vagyon 

o Márkanév, logó (pl.                     logó) 

o Forma (pl. termék formák) 

o Fotók, filmek 

o Tartalom (pl. Marketing anyagok, 

tájékoztató kiadványok, nyomtatott és 

audiovizuális anyagok) 

o Domain név 
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Artica: Technológia alapú  

szellemi vagyon  

o Termék és folyamat know-how 

o Építészeti alkotások / tervek 

o Műszaki létesítmény tervek 

o Termékleírások/Használati utasítások 

o Szoftver 
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Artica: Ügyfél / beszállítói  

szellemi vagyon 

o Adatbázis 

o Vevőlista 

o Beszállítói kapcsolatok 
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A szellemivagyon-audit 

folyamata 

1. A vállalkozás szellemi vagyonának pontos 

azonosítása. 

2. A szellemi vagyon védelmi szintjének 

megállapítása. 

3. Iparjogvédelmi lehetőségeket és veszélyek 

azonosítása. 

+ Javaslatok a vállalkozás felé.  
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Marketing alapú  

szellemi vagyon   

védelmi helyzete 
 

X Nincsen védjegy oltalom 

X Nincsen formatervezési minta oltalom 

Dokumentálva és szerzői jog védelem alatt: 

Fotók, filmek 

Marketing anyagok 

Egyéb tartalom  

 Domain név regisztrálva 
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Technológia alapú  

szellemi vagyon   

védelmi helyzete 
 

X Nincsen szabadalom 

Dokumentált és titokban tartott termék és 

folyamat know-how 

Dokumentálva és szerzői jog védelem alatt: 

 Építészeti alkotások / tervek 

 Műszaki létesítmény tervek 

 Termékleírások/Használati utasítások 

Szerzői jog védelem alatt: 

 Szoftver  

 



A szellemivagyon-audit 

folyamata 

1. A vállalkozás szellemi vagyonának pontos 

azonosítása. 

2. A szellemi vagyon védelmi szintjének 

megállapítása. 

3. Iparjogvédelmi lehetőségeket és veszélyek 

azonosítása. 

+ Javaslatok a vállalkozás felé.  
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Szellemi vagyon és 

iparjogvédelem szempontjaiból 

veszélyek:  
 

oBevezetett, de oltalommal nem védett 

márkanevek és logók 

oBevezetett, de oltalommal nem védett 

formák (pl. termékek esetében) 

oTitoktartási deficitek (egyszerűen 

orvosolható szerződésekkel) 

 

€Design konferencia, Budapest, 2014. április 2. 



Az Artica-nál nem, de 

rendszeresen találkozunk egyéb 

lehetséges veszélyekkel:  

 

o„Ipajogvédelmi deficit”  

oPotenciális bitorlási pert jelentő termékek 

oPotenciális bitorlási pert jelentő 

márkanevek használata 

oKomoly titoktartási deficitek 

oTulajdonjogi kérdések  

o… 
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Szellemi vagyon és 

iparjogvédelem szempontjaiból 

lehetőségek:  
 

o Iparágban, nemzetközileg ismert márka 

oFolyamatos termék és szolgáltatás 

fejlesztés = eredmények  

oFontos szellemi vagyon dokumentálva (pl 

fotó, film és egyéb tartalom) 
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Egyéb lehetőségek más 

vállalkozásoknál:  

oAlkalmazott szellemitulajdon-védelmi 

stratégia 

oPotenciális szabadalmi bejelentésre 

alkalmas megoldások 

o Iparjogvédelmemben jártas szakemberek 

o  Versenytárs monitoring   

o… 

 

 

€Design konferencia, Budapest, 2014. április 2. 



A szellemivagyon-audit 

eredménye 

oHelyzetelemzés 

és 

oStratégiai fontosságú szellemi vagyon  

azonosítása 

oTestre szabott javaslatok 

o(Jogszerzés költségeinek elemzése) 
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Elvitelre… 

o Milyen szellemi vagyonunk van? 

o Hogyan tudjuk ezt védeni? 

o Hogyan tudjuk legjobban hasznosítani? 
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További információ: 

Hipavilon Nonprofit Kft.  

H-1054 Budapest, 

Zoltán u. 6, 

www.hipavilon.hu 

06 1 474 5954 

info@hipavilon.hu 
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