
 

 
 
 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 
 B/2020/005249 

 
 
 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít 

Microsoft Teams platformon. 
 
A képzés ideje: 1. nap:  2021. május 10.  13,30 – 17 óra között 
                          2. nap:  2021. május 11.   13,30 – 17 óra között 
 3. nap:  2021. május 12. 13,30 – 17 óra között 
 4. nap: 2021. május 13.   13,30 – 17 óra között 
 
Szakvizsga: 2021. május 18., kedd,  13,30 – 14,30 óra között  
 

A Magyar Ügyvédi Kamara akkreditációs száma: NY001566/2021 
 
Elszámolható kreditszám:  4+4 kredit 
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) 
MÜK szabályzat 5.4.1/A pontja alapján 

 
A szellemitulajdon-védelmi képesítésekről szóló 1/2015. (I. 22.) IM rendelet alapján  szervezett 
tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül 
részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és 
formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárásrendjét és gazdasági 
jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és 
szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat. 
 
A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány 
megszerzését teszi lehetővé.  
 
Az alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díja 30.000 Ft, ami tartalmazza: 

• a 20 órás képzést, 

• a vizsgadíjat és a tankönyvet. 
 

A részvételi díjat kérjük a tanfolyam kezdetéig átutalással kiegyenlíteni a Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-01731842-00000000 számú számlára.  
 
Kérdéseivel kapcsolatban állunk szíves rendelkezésére a (06 1) 474 5848 telefonszámon vagy a lenti 
email címen 
 
Amennyiben érdekli képzésünk kérjük, hogy legkésőbb 2021. április 23-ig jelezze részvételi szándékát 
az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen az alábbi adatokkal: 
 
 
 

mailto:anna.szenczi@hipo.gov.hu


 

 
 
 

Jelentkezési lap 
 
 
 
 
Alulírott ………………………………………………. kijelentem, hogy a mellékelt 
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és a 
………………………………………………………… képzésre jelentkezés érdekében 
az alábbi személyes adatokat adom meg: 
 

 

 

a)     családi név és utónév:   

b)     születési családi név és utónév:  

c)     születési idő és hely:  

d)     anyja születési családi és utóneve:  

e)     oktatási azonosítási szám, 
amennyiben rendelkezik vele: 

 

f)      lakcím:  

g)     levelezési cím:  

h)     elektronikus levelezési cím:  

i)      legmagasabb iskolai végzettség:  

k)      amennyiben a munkáltató téríti a 
képzés díját, a munkáltató neve, címe, 
adószáma: 

 

l)       Kamarai Azonosító Szám (KASZ):  

 
 
Dátum: 
 
 
 

Aláírás 
 


