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#04©Glósz és Társa Kft.

Kiss János József
egyéni szabadalmi ügyvivő

Iparjogvédelmi szolgáltatások  
lépésről lépésre!



Glósz és Társa SYSTEM 
partnervállalkozások 

design: Dáva Iván/Glósz és Társa Kft.



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY

ST
EM

3. oldalwww.glosz.hu

Vállalati pénzügyi tanácsadási szolgáltatások:  
Glósz és Társa Profitcentrum Kft.
Vállalati innovációmenedzsment szolgáltatások:  
Glósz és Társa Kft. 
Iparjogvédelmi képviselet és szolgáltatások:  
Kiss János József egyéni szabadalmi ügyvivő
Innovációmenedzsment oktatás:  
Glósz és Társa Kft. I.M.A. Innovációmenedzsment Akadémia 

A Glósz és Társa SYSTEM partnervállalkozások két és félévtizede  
létrehozott együttműködése a magyar piacon működő  
vállalkozások hatékony kiszolgálásáért négy szakmai területen:



1. lépés:  Stratégiai tervezés
 
 Biztosítsa az üzleti hasznosításnak 
 is megfelelő védelmet!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY

ST
EM

5. oldalwww.glosz.hu

 Funkciója:  
 A védelemhez és üzleti hasznosításhoz szükséges költséghatékony 
 szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközök megtervezése.
 Miért szükséges:  
 A szerzői jog és az iparjogvédelem feladata vállalati környezetben a szellemi alkotások     
 költséghatékony és az üzleti célt is támogató védelme, jogszerű hasznosításának biztosítása. 
 Ehhez módszeres tervezés szükséges.

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#001

Tartalma: 
l		Szellemi alkotások felmérése.
l		Hasznosításukra kidolgozott üzleti modell áttekintése, tervezése.
l		Várható költségek és befektetési igényt felmérése.
l		Javaslat kidolgozása a szellemi alkotások típusának, az üzleti hasznosításnak, 
  a rendelkezésre álló pénzeszközöknek megfelelő szerzői jogi 
  és iparjogvédelmi eszközrendszer kialakítására.



2. lépés:  Szellemi alkotás auditálása
 
 Ellenőrizze le, hogy valóban az,     
 aminek látszik!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
A szellemi alkotások jogi helyzetének, kidolgozottsági és dokumentáltsági szintjének megállapítása.
Miért szükséges: 
Az üzleti hasznosíthatóságot és a piaci értéket jelentősen befolyásolja a valós jogi helyzet, 
a használatba vételhez szükséges műszaki-technikai kidolgozottság és dokumentáltság. 
Ezek felmérése és értékelése szakmai ismeretek igényel. 
Elmaradása jelentős jogi és üzleti kockázattal jár. 

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#002

Tartalma: 
l	A szellemi alkotás azonosító adatainak, tulajdonjogi, szerzői jogi és iparjogvédelmi helyzetének,
 műszaki-technikai dokumentációjának, a használatba adhatóságát támogató feltételek
 rendelkezésre állásának áttekintése.
l	Jelentés készítése a szellemi alkotás vizsgálati szempontok szerinti állapotáról.



3. lépés:  Iparjogvédelmi bejelentések     
 elkészítése
 
 Szakszerűen fektesse le 
 az alapokat, hogy ne érje kellemetlen
 és költséges meglepetés!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
Szakszerű beadványok elkészítése a magyar és a nemzetközi szabadalmi, használati mintaoltalmi, 
védjegy- és formatervezési mintaoltalmi eljárásokhoz.
Miért szükséges: 
Az eljárásokhoz jogszabályok által előírt formai és tartalmi feltételeknek megfelelő beadványok 
elkészítése szükséges. Ez szakirányú tudást, és gyakorlatot igényel, és az eljárások is  
csak szakszerű beadványokra alapozva folytathatók le hatékonyan.

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#003

Tartalma: 
l	A szellemi alkotás érdemi dokumentációjának elkészítése.
l	Kutatás a korábbi és a közelálló jogokra, dokumentáció módosítása.
l	A szabályszerű magyar és/vagy külföldi szabadalmi, használati mintaoltalmi, 
 védjegy- és formatervezési mintaoltalmi bejelentés elkészítése.



4. lépés:  Iparjogvédelmi eljárások
 lefolytatása
 
 Szakszerű segítséggel biztosabban   
 célhoz ér!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
Hivatásos képviselet a magyar és a külföldi iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárásokban 
Miért szükséges: 
A szerzői jogi és az iparjogvédelmi eljárások egyedi jellegük miatt célirányosan és költséghatékonyan 
szabadalmi ügyvivő közreműködésével folytathatók le. A tapasztalat szerint a szabadalmi ügyvivők 
igénybevételét nem érdemes „megtakarítani”.

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#004

Tartalma: 
l	Iparjogvédelmi oltalom megszerzésének lebonyolítása
l	Törlési, megsemmisítési, nemleges megállapítási eljárások lebonyolítása
l	Iparjogvédelmi lajstromokkal kapcsolatos ügyintézés 
 (jogutódlás, jelzálogterhelés, licencszerződés)
l	Beadványok késztése önkéntes műnyilvántartáshoz, szerzői jogi ügyekhez



5. lépés:  Szellemi alkotások         
 vagyonértékelése
 
 Határozza meg a piaci értéket, 
 üzleti céljai eléréséhez!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
A szellemi alkotások vagyonkénti nyilvántartásához, és üzleti hasznosításának előkészítéséhez 
szükséges feltétel teljesítése.
Miért szükséges: 
A szellemi alkotások piaci értéke eltérhet a kifejlesztésük során felmerült kiadásoktól.  
A jogi szabályozás piaci értékük megállapítását írja elő, ha ezeket a vállalkozások  
vagyonként kívánják nyilvántartani.  
Az üzleti hasznosításnak is alapfeltétele a valós piaci érték ismerete.

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#005

Tartalma: 
l	A szellemi alkotás azonosító adatainak, tulajdonjogi, szerzői jogi és iparjogvédelmi helyzetének,
 műszaki-technikai dokumentációjának, a használatba adhatóságát támogató feltételek
 rendelkezésre állásának áttekintése.
l	A hiányzó feltételek pótlása.
l	Hasznosítására kidolgozott üzleti modell áttekintése, vagy elkészítése
l	Vagyonértékelése elkészítése



6. lépés:  Ipar- és szerzői jogi tárgyú 
 szerződések elkészítése
 
 Teremtse meg a vagyoni jogok       
 hasznosításának feltételeit!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
A vagyoni jogok hasznosításához szükséges szerződések elkészítése: átruházási, hasznosítási/
használati és felhasználási szerződések.
Miért szükséges: 
A hasznosítás lehetséges formája a vagyoni jogok értékesítése, 
használatba vagy hasznosításba adása.
Ezek ügyletek összetett jogi, műszaki-technikai, pénzügyi és üzleti tartalmuk miatt 
egyedi jogi megközelítését és szerződési konstrukciókat igényelnek.

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#006

Tartalma: 
l	Konzultáció és szerződéstervezetek készítése és véleményezése
l	Közreműködés a szerződések megkötésében, regisztrációjában
l	Közreműködés a szerződési feltételek teljesülésének ellenőrzésében
l	Közreműködés a szerződések módosításában

6. lépés:  Ipar- és szerzői jogi tárgyú 
 szerződések elkészítése
 
 Teremtse meg a vagyoni jogok       
 hasznosításának feltételeit!



7. lépés:  Iparjogvédelmi és szerzői jogi     
 tanácsadás
 
 Szakértő segítségével 
 csökkentse az üzleti kockázatot 
 és a veszteséget!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
Iparjogvédelmi és szerzői jogi konzultáció a szellemi alkotások vállalati gazdálkodást érintő  
és üzleti hasznosításával kapcsolatos kérdésekben.
Miért szükséges: 
A szellemi alkotások kezelése iparjogvédelmi vagy szerzői jogi eszközök igénybevételét  
is igényelheti a vállalati gazdálkodás és az üzleti tevékenység során.  
A problémák felmérése, a megoldások kidolgozása és megvalósítása  
szakértői segítséggel lehetséges. 

 
Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#007

Tartalma: 
l	Konzultáció az érintett ügy feltárására és részletei megismerésére
l	Releváns adatforrások feltárása, dokumentumok összegyűjtése
l	Elemzés, javaslattétel a megoldásra
l	Közreműködés a megoldás gyakorlati megvalósításában



8. lépés:  Iparjogvédelmi pályázatok
 elkészítése
 
 Vegye igényben 
 a vissza nem térítendő
 támogatásokat!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
Pályázat elkészítése és lebonyolítása a hazai és a külföldi iparjogvédelmi bejelentésekhez.
Miért szükséges: 
A magyar, és különösen a külföldi iparjogvédelmi eljárások költségei magasak, ezért vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető a magyar és a külföldi iparjogvédelmi eljárások költségeire.  
Az ehhez szükséges pályázat elkészítése iparjogvédelmi és pályázatíró szakmai tudást igényel.

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#008

Tartalma: 
l	Pályázat elkészítése és benyújtása
l	Képviselet a pályázat elbírálási folyamatában
l	Közreműködés a támogatási szerződés megkötésében
l	Közreműködés a támogatás pénzügyi elszámolásában



9. lépés:  Szellemi vagyongazdálkodást 
 érintő szabályzatok elkészítése
 
 Az első lépés a szellemi 
 vagyon átlátható, értéknövelő     
 kezeléséhez!



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Funkciója: 
A szellemi vagyongazdálkodáshoz szükséges alapfeltételek megteremtése szabályzatok 
kidolgozásával, és bevezetésével. 
Miért szükséges: 
A szellemi vagyongazdálkodás iparjogvédelmi és szerzőjogi, munkajogi, kötelmi jogi, 
számviteli és pénzügyi, valamint innovációmenedzsment szakmai feladatokat is magában foglal, 
ezért átfogó, egységes szemléletű szabályozást igényel. 
Ehhez megfelelő eszközök a szellemi alkotásokkal összefüggő vállalati szabályzatok.

Esettanulmány: www.glosz.hu/iparjog/#009

Tartalma: 
l	Állapotfelmérés: célkitűzések, eszközök, erőforrások meghatározása
l	Szabályzattervezet kialakítása
l	Bevezetéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása
l	Szabályzat kiadása, auditálásra felkészítés



Elérhetőségeink, 
információval szolgálnak:
 



Több mint 25 év értékteremtő tapasztalata a gyakorlatban
lépésről, lépésre!SY
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Kiss János József egyéni szabadalmi ügyvivő  
(e-mail: kiss.janos.jozsef@glosz.hu)

Székhely: 1051 Budapest V., Arany János utca 15. III. 5.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 484.
Telefon: +36-(30)-977-59-32 
Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara nyilvántartási száma: 0141
Európai Szabadalmi Ügyvivői Kamara nyilvántartási száma: 00130150

Kutatás-fejlesztési és innovációs tanácsadás: glosz.eu
Iparjogvédelem: www.kjj.hu
Innovációs oktatás: www.innovacio-menedzsment.hu
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