
Pan-European Seal gyakornoki program 2021-2022 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal 1 éves fizetett gyakornoki 
programot hirdet az ELTE friss diplomás és idén végző hallgatói számára. A pályázatokat 2021. március 1-ig 
várja az ELTE Innovációs Központ. 

Az ELTE Innovációs Központ közreműködésével az ELTE – más vezető európai egyetemek mellett – már második 
alkalommal vesz részt stratégiai partnerként az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala (EUIPO) és az Európai 
Szabadalmi Hivatal (EPO) Pan-European Seal (PES) fizetett gyakornoki programjában. A program elsődlegesen 
azoknak szól, akik szeretnének nemzetközi szakemberek mentorálása alatt szakmai ismereteket (online és offline 
tréningek) és releváns munkatapasztalatot (on-the-job coaching) szerezni az EUIPO és az EPO multikulturális 
környezetében, kiemelten a szabadalmaztatás és más oltalmazási (védjegy, formatervezési mintaoltalom) 
folyamatok területén. 

Az 1 éves időtartamú gyakornoki program 2021 szeptemberében veszi kezdetét a választott szervezet (EPO, vagy 
EUIPO) székhelyén, havi ösztöndíj (várhatóan szervezettől függően bruttó 1.000-2.000 EUR/hó) biztosítása 
mellett. Az EUIPO és az EPO emellett térítésmentes kiegészítő képzéseket és előadásokat is szervez gyakornokai 
számára. Az előadásokat az EUIPO és az EPO munkatársai, a magánszektor képviselői, valamint a program 
meghívott szakértői tartják. Az egyes irodák működéséhez kapcsolódó tématerületeken a két szervezet emellett 
ösztönzi a tudományos kutatómunkát, valamint publikációk és egyéb anyagok közzétételét.  

A programra az ELTE összes frissdiplomás, valamint 2021 júniusában végző hallgatója pályázhat. A 
jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények: 

• EPO, EUIPO tagországokból származó hallgatók – a jogosultságot a program útmutatókban szereplő 
további kitételek alapján kérjük ellenőrizni, 

• az első körös pályázat eredményeképp az egyetemi szintű EPO és EUIPO shortlistre került hallgatók, 
• a választott célterülethez illeszkedő egyetemi diplomával rendelkezők azzal, hogy diplomájukat a 

programba történő jelentkezés időpontjától számított 2 éven belül szerezték meg, továbbá azon diákok, 
akik 2021 júniusában szereznek végzettséget, 

• angol nyelven magas szinten értő és beszélő jelöltek – emellett a további, kiemelten német vagy francia 
nyelvismeret előny. 

Pályázható szakterületek az EUIPO-ban: 

• Jog 
• Iparjogvédelemhez kapcsolódó jogi ismeretek 
• Szellemi tulajdon- és tudásmenedzsment 
• Politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok 
• Nyelvészet 
• Gazdálkodás és menedzsment/Vállalkozási ismeretek 
• Információs technológiák 
• Kommunikáció 
• Létesítménygazdálkodás (beleértve: mérnöki terület) 
• Emberi erőforrás menedzsment 

Pályázható szakterületek az EPO-ban: 

• Tudomány és mérnöki tevékenység 
• Gazdálkodás és menedzsment 
• Jog (beleértve: szabadalmaztatáshoz kapcsolódó jogok) 
• Gazdaság és pénzügyek 
• Nemzetközi kapcsolatok és kommunikáció 



Az ideális gyakornok jelöltek által teljesítendő elvárások: 

• Az EUIPO és / vagy az EPO tagállamainak állampolgára (EUIPO-ba korlátozott számban EU-n kívüli 
állampolgárságúak is jelentkezhetnek, részletesen lásd a vonatkozó EPO útmutatóban foglaltak) 

• Egyetemi diploma megléte vagy 2021. évi végzés esetén igazolás a tanulmányok várható befejezésének 
időpontjáról. 

• A szervezetenként (EPO és EUIPO által önállóan) megadott online tanfolyamok elvégzéséről szóló 
igazolás- a jelentkezés/program folyamatához igazítva – ez az első körös, shortlistre történő 
jelentkezésnél még nem szükséges. 

• Legalább B1 szintű nyelvismeretről szóló bizonyítvány/igazolás megléte és legalább B1 szintű aktív 
nyelvtudás az EUIPO öt munkanyelvének egyikéhez (angol, német, francia, olasz, spanyol) vagy az EPO 
három munkanyelvének valamelyikéhez (angol, német, francia) kapcsolódóan. 

• C1 szintű angol nyelvtudás előnyt jelenthet. 
• A nemzetközi programokban (például Erasmus+ program, egyebek) való korábbi részvétel, a választott 

tématerülethez kapcsolódó kutatási programban való részvétel. 
• Társadalmi, szociális projektek, iskolai munkák előkészítésében és megvalósításában szerzett tapasztalat 

előny. 
• Szellemi tulajdonvédelem területén szerzett tapasztalat, érdeklődés, motiváció előny. 
• Megfelelő kommunikációs, szervezési és problémamegoldó képességek, analitikus és megoldás 

centrikus működés, képesség az önálló munkavégzésre és a csapatban történő együttműködésre 
egyaránt, felelősségteljesség, kezdeményezőképesség, megbízhatóság. 

• Az esetleges fennálló munkaviszony (nem elvárás) esetében fontos a gyakornoki program céljához való 
illeszkedést a motivációs levélben megfelelően alátámasztani. 

 
Az első körös jelentkezés alapján az ELTE Innovációs Központ a beérkezett pályázatokat saját hatáskörben bírálja 
el, jogosultsági és szakmai szempontok figyelembe vételével. A Központ a pályázók közül a megfelelési 
kritériumok alapján kiválasztja azon kiemelt jelentkezőket, akiket az EPO és EUIPO felé továbbít (shortlisre kerülő 
pályázók). Az EPO és EUIPO felé történő, második lépcsős, pályázó általi direkt jelentkezésre azon hallgatók 
jogosultak, akik az egyetemi shortlisten szerepelnek. Az első körös jelentkezés menete: 

A program iránt érdeklődő jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat szükséges elküldeniük angol, német, 
magyar vagy spanyol nyelven az ELTE Innovációs Központ részére az első körös jelentkezés és előminősítési 
folyamat (shortlist elkészítése) érdekében 2020. március 1-ig, elektronikus úton (e-mail: 
innovacio@innovacio.elte.hu):  

• Europass formátumú önéletrajz (fényképpel ellátva, telefonszám és e-mail cím feltüntetésével) 
• motivációs levél (maximum 2 oldal terjedelemben, a választott szervezet – EPO vagy EUIPO – és 

preferált szakterület/ profil világos és pontos megjelölésével) 
• végzettséget igazoló okirat (diploma) vagy amennyiben a tanulmányok még folyamatban vannak, a 

várható befejezésről (2021. június) szóló igazolás 
• nyelvismeretről szóló információ, igazolás/bizonyítvány – amennyiben rendelkezésre áll 

A szervezők a jelentkezés beérkezéséről mindenkit e-mailben értesítenek, ezt követően a jelentkezési anyagok 
(pályázatok) az alapvető jogosultsági és szakmai értékelési szempontok szerint kerülnek értékelésre. Az 
Innovációs Központ a szakmai előválogatás keretében kizárólag a határidőben beérkezett, egységesen előírt 
dokumentumok (pályázati dokumentáció) alapján dönt a továbbjutókról. A Központ felé egyéb más úton történő 
további, kiegészítő információszolgáltatás (pl.: személyes vagy telefonon történő megkeresés, egyebek) a bírálat 
során nem kerül figyelembevételre. 
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Ugyanazon hallgató az EPO és EUIPO shortlisteken együttesen nem jelölhető meg, vagyis a jelentkezők mindkét 
szervezet gyakornoki programjára elküldhetik pályázatukat, az ELTE Innovációs Központ azonban ugyanazon 
hallgatót csak az egyik szervezet listáján jelölhet meg továbbjutó (shortlisre kerülő) pályázóként. Az Innovációs 
Központ által az EPO, EUIPO felé felterjesztett jelöltek (shortlist) szereznek jogosultságot a választott 
szervezetekhez történő későbbi közvetlen, második fordulós jelentkezés benyújtására, melyet az alábbi 
weboldalakon keresztül lesz lehetségek megtenni: 

• EPO PES Website 
• EUIPO PES Website 

A shortlistre került hallgatók által elvégzendő kurzusok: 

EUIPO jelöltek számára szükséges, hogy a programba történő, második körös, online jelentkezésükhöz csatolják 
legalább az alábbi online kurzusok egyikének sikeres elvégzéséről szóló igazolást: 

• EUTM in a Nutshell és RCD in a Nutshell (mindkét képzés cca. 4 óra időtartamú) 

EPO jelöltek számára (szakterületüktől függően) szükséges, hogy a gyakornoki program 2021. év szeptemberi 
megkezdéséig az alábbi e-learning kurzusok elvégzését igazolják a szervezet felé: 

• Introduction to the European patent system (valamennyi résztvevő számára kötelező) 
• Using CPC (tudományos és mérnöki profillal rendelkezők számára kötelező) 
• The EPO as PCT authority (valamennyi résztvevő számára kötelező, akik nem tudományos és mérnöki 

profillal jelentkeznek) 

Az EPO és az EUIPO a jelentkező által megjelölt szakterülettől eltérő területen is felajánlhatja a jelentkezőnek a 
részvételi lehetőséget a programban. 

Határidők a 2021-2022. évi Program keretében: 

• 2021. február 8. – 2021. március 1.: jelentkezési anyagok megküldése az ELTE Innovációs Központ 
részére 

• 2021. március 2. – 2021. március 5.: beérkezett pályamunkák értékelése 
• 2021. március 8.: a jelentkezők kiértesítése arról, hogy továbbjutottak-e az egyetem által képzett 

EPO/EUIPO shortlistre, egyúttal a shortlistek megküldése az EPO és EUIPO részére 
• 2021. március 8. – március 31.: a felvételre javasolt (shortlisten szereplő) jelöltek második körös, 

hivatalos jelentkezése az EPO és EUIPO felé, az intézmények önálló, online felületein 
• 2021. március 31.: a hivatalos, második körös jelentkezési határidő lezárása az EPO és EUIPO 

rendszerében. 
• 2021. április 1. – május vége.: EPO és EUIPO által végzett kiválasztási folyamat, majd döntés. EPO és 

EUIPO felveszi a kapcsolatot a kiválasztott jelentkezőkkel, telefonos/skype interjúk lebonyolítása, 
kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek 

• 2021. szeptember: a gyakornoki programok indulása mindkét szervezetnél 
• 2021. szeptember – október 31.: A programba be nem jutott jelentkezők tartaléklistára kerülnek. 

Közülük a fennmaradó helyek függvényében az EPO és EUIPO további jelentkezőket is bevonhat a 
programba. 

Az EPO és az EUIPO fenntartja a jogot, hogy profiljuk és az irodák tényleges üzleti igényei szerint válasszon 
jelölteket az egyetemi listákról. A jelentkezőknek szem előtt kell tartani, hogy az esetleges visszalépésük 
közvetlen hatással van a kiválasztási eljárásra, valamint megzavarhatja a program megfelelő működését. 
Tekintettel a kiválasztott résztvevők (shortlist) korlátozott számára, a visszalépés miatt mások eleshetnek a 
lehetőségtől, hogy részt vegyenek a programban, emiatt a megfelelő motiváció és elkötelezettség elvárás a 
jelentkezőktől.  

https://jobs.epo.org/content/PanEuropeanSeal/?locale=en_GB
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851


A programról és az egyes szervezetekről további, részletes információ az alábbiakban érhető el – a 
mellékletekben foglaltakat kérjük részletesen elolvasni: 

EPO: 

• EPO PES Program prezentáció  
• EPO Általános útmutató (GIG), amely további információkat tartalmaz a program 2021/2022. évi 

eljárásrendjéről, ezen belül kiemelten a pályázási folyamatról és a jelöltek EPO és EUIPO közötti 
elosztásáról. 
 

EUIPO: 
• EUIPO PES Program összefoglaló  
• EUIPO Általános útmutató, amely további információkat tartalmaz a program 2021/2022. évi 

eljárásrendjéről, ezen belül kiemelten a pályázási folyamatról és a jelöltek EPO és EUIPO közötti 
elosztásáról. 

 
Általános információk a PES Programról: 

• EPO és EUIPO program videók 
• EPO hivatalos honlap 
• EUIPO hivatalos honlap 

 
Kapcsolat, további információ: innovacio@innovacio.elte.hu   

 

https://www.elte.hu/dstore/document/6022/EPO%20Pan-European%20Seal%20Programme%20Slide%20Deck_Launch%202021_2022%20edition.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/6021/EPO%20General%20Instructions%20Guideline%202021-2022.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/6024/EUIPO%20PES%20Programme%20FACT%20SHEET.pdf
https://www.elte.hu/dstore/document/6023/EUIPO_Pan-European_Seal_General_Instructions_Guideline_2021-2022.pdf
https://www.elte.hu/innovacio/strategiai-partnerkapcsolatok
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