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78/1995. (XII. 29.) IKM rendelet
az iparjogvédelmi szakképesítésről
A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. §-ának (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján – a művelődési és közoktatási miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel és a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben – a következőket rendelem el:
Az iparjogvédelmi szakképesítés megszerzése
1. § (1) Közép- és felsőfokú iparjogvédelmi szakképesítés a Magyar Szabadalmi Hivatal által
rendezett tanfolyam keretében, az előírt szakvizsga letételével szerezhető.
(2) A közép- és a felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamokat a Magyar Szabadalmi Hivatal
közvetlenül, illetve oktatási vagy más intézmény tanfolyamszervezőként való bevonásával
működteti.
(3) Az iparjogvédelmi tanfolyamok szervezésével kapcsolatos hivatali teendőket a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke által kijelölt köztisztviselő látja el.
Felvétel iparjogvédelmi tanfolyamra
2. § (1) Középfokú iparjogvédelmi tanfolyamra az vehető fel, aki legalább középfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik.
(2) Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamra az vehető fel, aki felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik.
(3) Az előírt iskolai végzettséget az iparjogvédelmi tanfolyamra történő jelentkezéskor igazolni
kell.
3. § (1) Az iparjogvédelmi tanfolyamra a Magyar Szabadalmi Hivatal, illetve – a Hivatallal
egyeztetve – a tanfolyamszervező intézmény veszi fel a résztvevőket.
(2) A tanfolyamra történő felvételre, a tanfolyam helyére, időbeosztására és az egyéb szükséges
tudnivalókra vonatkozó értesítést a résztvevők a Hivataltól, illetve a tanfolyamszervező
intézménytől kapják meg.
(3) Az iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díját a felvételre vonatkozó értesítésben megjelölt
összegben és módon kell megfizetni. A részvételi díjat a tanfolyam szervezési költségeivel
arányosan kell megállapítani, az magában foglalja a vizsgadíjakat is.
(4) Az iparjogvédelmi tanfolyam résztvevője a munkaviszonyára, közszolgálati vagy
közalkalmazotti, tagsági vagy más jellegű munkavégzési jogviszonyára irányadó ilyen értelmű
szabályok esetén jogosult a tanulmányok folytatásához szabadidőre, illetve a részvételi díj
megtérítésére.
Képzési idő az iparjogvédelmi tanfolyamon, a tantárgyak
4. § (1) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyamon a képzési idő hatvan óra.
(2) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:
a) a szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és a használati mintaoltalmi jog;
b) a védjegyjog és a formatervezési mintaoltalmi jog;
c) a külföldi és a nemzetközi iparjogvédelmi jog, az európai szabadalmi jog;
d) az Európai Közösség iparjogvédelmi joga;
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e) az iparjogvédelmi tájékoztatás;
f) a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai.
5. § (1) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyamon a képzési idő négy félév keretében hatvanhatvan óra.
(2) A felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam tantárgyai a következők:
a) az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjai;
b) a szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és a használati mintaoltalmi jog, a vizsgálat
módszertana;
c) a védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma, a formatervezési mintaoltalmi jog, a vizsgálat
módszertana;
d) a külföldi és a nemzetközi iparjogvédelmi jog, az európai szabadalmi jog;
e) az Európai Közösség iparjogvédelmi joga;
f) a tisztességtelen piaci magatartás tilalma és a szoftver szerzői jogi védelme;
g) a bírósági eljárás iparjogvédelmi ügyekben és perekben;
h) az iparjogvédelmi tájékoztatás;
i) a vállalkozások iparjogvédelmi feladatai, az iparjogvédelmi ügyfélképviselet.
Az iparjogvédelmi szakvizsga
6. § (1) A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam elvégzését követően a résztvevők középfokú
iparjogvédelmi szakvizsgát tesznek.
(2) A középfokú szakvizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
(3) A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgát a tanfolyam befejezését követően, legkésőbb hat
hónapon belül kell letenni a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke által a Hivatal köztisztviselői
közül kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidőt a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke – indokolt
kérelemre – egy alkalommal további hat hónappal meghosszabbíthatja.
7. § (1) A felsőfokú iparjogvédelmi szakvizsga a tanfolyam tárgyaiból tett vizsgákból, valamint
a tanfolyam elvégzését követően a megírt szakdolgozat megvédéséből áll.
(2) A felsőfokú tanfolyamon a tantárgyi vizsgákat az adott tárgy befejezését követően,
legkésőbb a következő félév megkezdéséig, az utolsó félévi vizsgákat a szakdolgozat
benyújtásáig a tantárgy tanfolyami előadója előtt kell írásban, illetve szóban letenni.
(3) A szakdolgozatot a tanfolyam befejezését követően, legkésőbb egy éven belül kell
benyújtani a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke által vezetett, illetve kijelölt, a Hivatal
köztisztviselőiből álló háromtagú vizsgabizottság előtti megvédésre.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidőt a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke – indokolt
kérelemre – egy alkalommal további hat hónappal meghosszabbíthatja.
Az iparjogvédelmi szakvizsga értékelése, a bizonyítvány
8. § (1) A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgán, valamint a felsőfokú iparjogvédelmi
tanfolyam tárgyaiból és a szakdolgozat megvédése során a vizsgázó felkészültségét jeles (5), jó
(4), közepes (3), elégséges (2), illetve elégtelen (1) osztályzattal kell értékelni.
(2) Elégtelen osztályzat esetén a középfokú iparjogvédelmi szakvizsgát, illetve a felsőfokú
tanfolyamon szakdolgozat megvédését egy alkalommal, a sikertelen vizsgát követő három
hónapon belül lehet megismételni.
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(3) A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgán elért osztályzatot a vizsgajegyzőkönyvbe, a
felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyami vizsgák és a szakdolgozat megvédése során elért
osztályzatokat pedig a leckekönyvbe kell bejegyezni.
9. § (1) Az iparjogvédelmi szakképesítés megszerzéséről a Magyar Szabadalmi Hivatal
bizonyítványt állít ki, amelyben a minősítést a középfokú szakvizsga eredménye, illetve a
felsőfokú szakképesítés osztályzatainak átlaga szerint számított eredmény alapján kell feltüntetni.
Ha az eredmény eléri a 4,8-et, a minősítés: kiválóan megfelelt, a 3,8-et: jól megfelelt, a 2,0-t:
megfelelt.
(2) Az iparjogvédelmi szakképesítésről kiállított bizonyítvány iskolai végzettséget nem tanúsít.
Hatálybalépés
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2)
(3) Az iparjogvédelmi szakképesítésről az e rendelet hatálybalépése előtt kiállított
bizonyítványok megtartják érvényüket.
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