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1. Kinek és miért ajánljuk

Ezt a képzést azoknak a kutatás-fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) projektekkel foglalkozó vállalati
szakembereknek ajánljuk, akik meg szeretnék ismerni a KFI projektek során létrehozásra és/vagy beszerzésre
kerülő szellemi alkotások védelmével és hasznosításával összefüggésben, a KFI projekt megvalósítása során
felmerülő iparjogvédelmi feladatokat. A tananyag bevezeti a hallgatókat a szellemi alkotásokkal kapcsolatos
iparjogvédelmi alapismeretekbe. Ezt követően a vállalati innovációmenedzsment folyamathoz igazodva,
bemutatja a szellemi alkotások védelmével, kezelésével és hasznosításával kapcsolatos iparjogvédelmi
tennivalókat és eljárásokat, a szellemi alkotások létrehozásától, a megfelelő oltalmi forma kialakításán
keresztül, az üzleti célú hasznosításáig. Ezt a tanfolyamot akkor érdemes választania, ha szűkös időkerettel
gazdálkodva, célirányosan szeretne eljutni a vállalati KFI projektekben létrehozásra és/vagy beszerzésre kerülő
szellemi alkotások célirányos védelméhez és üzleti célú hasznosításához szükséges alapvető jogi, elsősorban
iparjogvédelmi ismeretekhez.

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák és tudás
2.1 Megismeri és azonosítani tudja a következő fogalmakat:

• A szerzői jog, az iparjogvédelem és az üzleti titok körébe tartozó szellemi alkotások jogi sajátosságai,
az ezekre vonatkozó oltalmi formák és az oltalom megszerezésére irányuló eljárások jellemzői,
a vállalati KFI gyakorlat szempontjából
• A vállalati KFI projektek 3 tipikus megvalósítási formájának iparjogi jellemzői és sajátosságai
• A munka- és az alkalmazotti viszonyban létrehozott szellemi alkotások kezelési szabályai
• A kutatási, a jövőben megalkotandó eredménytermékre vonatkozó vállalkozási,
valamint a kutatás-fejlesztési konzorciumi szerződések jellemzői és fő tartalmi elemei
• A szellemi tulajdonnal összefüggő titoktartás és az adatkezelés szempontjai a vállalatok
belső és külső jogviszonyában
• A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás rendszere, típusai és eljárási rendje
• A kutatás-fejlesztés során létrehozott szellemi alkotások védelmi/oltalmi formáinak kialakításával
kapcsolatos szempontok és eljárási rendszerek a vállalati gyakorlatban
• Az iparjogvédelmi kutatások szerepe, típusai, a lebonyolítást támogató eszközei
(lajstromok, osztályozási rendszerek) a vállalati KFI folyamatban
• A vállalati KFI folyamatban létrehozott eredménytermékek dokumentálásának szempontjai
• A szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok hasznosításának típusai, tartalmi jellemzői
• A technológiatranszfer és a franchise jogi, műszaki-technikai és pénzügyi elemei
• A szellemi alkotások használatának és hasznosításának jellemző iparjogvédelmi korlátai
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2.2 Gyakorlatban alkalmazható tudásra tesz szert az alábbi területeken:
• Azonosítani tudja a vállalati KFI projektekben létrejött szellemi alkotásokat, és javaslatot tud tenni
az üzleti céloknak és a pénzügyi lehetőségeknek megfelelő oltalmi formák kialakítására
• Megismeri a vállalati KFI projektek megvalósítási formától függő jogi sajátosságait, és gyakorlatban
alkalmazható tudásra tesz szert a megvalósítási formától függő, belső és külső jogviszonyt érintő
vállalkozási, együttműködési és titokvédelmi szabályok kialakításában
• Megismeri és le tudja bonyolítani a vállalati projektek kutatás-fejlesztési minősítését
• Megismeri a szellemi alkotások védelmi formáinak kialakítását, és a szellemi alkotásokra vonatkozó
vagyoni jogok hasznosítását támogató és biztosító iparjogvédelmi eszközöket és eljárásokat
• Magabiztosan tud tájékozódni a vállalati innovációmenedzsment folyamatban felmerülő
iparjogvédelmi feladatokban, lebonyolítási rendszerünkben, a végrehajtásukhoz szükséges
intézkedésekben

3. A képzés lebonyolítása
3.1. Időtartam: 7 óra Elméleti órák száma: 6 óra
3.2. Képzés helye: online
3.3. Képzés díja: 75.000 Ft/fő
3.4. Egyéb információ: Csoportos képzés. Minimum-maximum létszám: 5-40 fő
3.5. Megengedett hiányzás: Az időtartam 20%-a
3.6. Egyéb: A képzés írásbeli vizsgával zárul. Sikeres vizsga esetén tanúsítvány kerül kibocsátásra.
3.7. Minimális iskolai végzettség: Középfokú végzettség

4. A tananyag felépítése
4.1. A tananyag fő tartalmi egységei

1. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek: 1 óra
2. Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig: 1 óra
3. Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás: 2 óra
4. Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása: 2 óra
5. Szellemi alkotások hasznosítása: 1 óra
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4.2. A fő tartalmi egységek rövid érdemi leírása
1. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismeretek (1 óra):
A tananyag egység célja, hogy a résztvevő megismerje a szellemi alkotásokkal kapcsolatos alapismereteket.
A szellemi alkotások jelentőségét és szerepét a vállalati KFI folyamatban. A szerzői jog- és az iparjogvédelem
alá tartozó, valamint az üzleti titokként kezelt szellemi alkotások sajátosságait, az oltalom tartalma,
létrejötte, korlátai, formája és időtartama a szempontjából. Megértse ez ezek közötti különbségeket,
és megfelelő kategóriájukba be tudja sorolni a vállalati KFI projekt során létrejött szellemi alkotásokat.
2. Iparjogvédelmi feladatok a szellemi alkotások létrehozásáig (1 óra):
A tananyag egység bemutatja a vállalati KFI projektek szellemi alkotások létrehozása (megvalósítása)
és beszerzése céljából lehetséges 3 megvalósítási formáját. Bemutatásra kerülnek az ezek részeként
külső jogviszonyban alkalmazott leggyakoribb szerződési konstrukciók (kutatási, jövőben megalkotandó
szellemi alkotásra irányuló vállalkozási és konzorciumi) jellemzői és lényeges tartalmi elemei. A munka- és
alkalmazotti jogviszonyban létrehozott szellemi alkotásokkal összefüggő szabályok, valamint a szellemi
alkotásokkal összefüggésben a vállalati belső és a külső jogviszonyban érvényesítendő titokvédelmi és
adatkezelési szabályok. A tananyag egység célja, hogy a résztvevő megismerje a vállalati KFI projektekben a
szellemi alkotások létrehozásáig a szellemi alkotásokkal kapcsolatban felmerülő iparjogvédelmi feladatokat.
3. Kutatás-fejlesztési minősítési eljárás (2 óra):
A tananyagrész célja a vállalati projektek kutatás-fejlesztési minőségének megállapítására irányuló hivatalos
eljárás megismertetése. Ennek során részletesen bemutatásra kerül az eljárásra vonatkozó szabályozás:
célok, jogszabályi alapok, eljáró hatóság, eljárási típusok, eljárási és lebonyolítási szabályok, határidők,
költségek. Bemutatásra kerülnek az eljárás lebonyolításának lépési a kérelmező vállalatok szempontjából.
4. Üzleti céloknak megfelelő oltalmi formák kialakítása (2 óra):
A tananyagrész célja, hogy bemutassa a vállalati KFI folyamat során létrejött és/vagy beszerzésre került
szellemi alkotások típusának, a tervezett üzleti hasznosítási célnak és a pénzügyi lehetőségeknek
megfelelő iparjogvédelmi oltalmi formák kialakításának következő részleteit: mérlegelési és döntési
szempontok, iparjogvédelmi lajstromok és osztályozási rendszerek, iparjogvédelmi kutatások típusai és
célja, iparjogvédelmi eljárásokkal kapcsolatos határidők, iparjogvédelmi eljárások hivatásos képviselői.
5. Szellemi alkotások hasznosítása (1 óra):
Atananyagrészcélja,hogyarésztvevőmegismerjeaszellemialkotásokravonatkozóvagyonijogokhasznosításához
kapcsolódó ismereteket. Ennek során bemutatásra kerül a vagyoni jogok tartalma, a hasznosítás átruházással
és használatba adással történő formái. Az ezzel kapcsolatos szerződési típusok fő tartalmi elemei. A vagyon
jogok hasznosításának különös formájaként bemutatásra kerülnek a technológiatranszfer és franchise tartalmi
elemei. Végül áttekintésre kerülnek a szellemi alkotások értékesítését és használatát korlátozó feltételek,
az iparjogvédelmi oltalom sajátos korlátai, a jogsértéssel és a jogérvényesítéssel összefüggő szabályok.
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4.3 A tananyag megjelenési formája

Prezentációval kísért előadás. Az előadási prezentációval megegyező tartalmú jegyzet a hallgatók részére.
A témához kapcsolódó, vállalati példákat tartalmazó jegyzet. Fejezetenként 10-10 kérdésből álló teszt.

5. Információk, jelentkezés
5.1. Képző intézmény: Glósz és Társa Kft., Innovációmenedzsment Akadémia
5.2. Intézményvezető: Glósz Andrea ügyvezető
5.3. Szakmai vezető: Kiss János József szabadalmi ügyvivő
5.4. Székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 15.
5.5. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 484.
5.6. Telefon: +36 30 9926-156
5.7. E-mail: glosz.andrea@glosz.hu

Jogi nyilatkozat
A Glósz és Társa és az Innováció Menedzsment Akadémia színes ábrás védjegyek a Glósz és Társa Kft. tulajdonát képezik.
A tanfolyami tananyag a Szellemi Tulajon Nemzeti Hivatala által hivatalosan regisztrált szakirodalmi alkotás. A védjegyek
és a tananyag, valamint ezek bármely része csak a Glósz és Társa Kft. írásbeli engedélyével másolható vagy használható fel.
Minden jog fenntartva! © Glósz és Társa, Budapest, 2020. Az engedély nélküli felhasználást törvény bünteti.
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