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Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO vagy a Hivatal) felvételi eljárást szervez az 
EUIPO brüsszeli (Belgium) összekötő irodája megüresedett összekötő tisztviselői 
álláshelyének betöltéséhez szükséges tartaléklista létrehozása céljából. 
 
1.  HÁTTÉR 
 

A Hivatalt az 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (most az európai uniós védjegyről 
szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet – EUVR) hozta létre 
az Európai Unió (EU) decentralizált ügynökségeként, hogy az Európai Unió egész területén és azon 
kívül is oltalomban részesítse a vállalkozásokat és újítókat megillető szellemi tulajdonjogokat. A 
2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet létrehozta a lajstromozott közösségi formatervezési 
mintát, amelyet szintén a Hivatal kezel, majd később, a 2012. április 19-i 386/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet a Hivatalra bízta a szellemi tulajdoni jogsértések európai 
megfigyelőközpontjának működtetését. 

A Hivatal székhelye 1994-ben történő létrehozása óta a spanyolországi Alicante, ahol az egész EU-
ban érvényes EU védjegyek és közösségi formatervezési minták lajstromozását végzi. Az uniós 
szintű munka kiterjed az eszközöknek és a gyakorlatoknak az EU tagállamaiban működő nemzeti 
és regionális szellemi tulajdoni hivatalokkal, a felhasználókkal és egyéb intézményi partnerekkel 
együttműködésben történő összehangolására is. Ezek a hivatalok együtt alkotják az Európai 
Szellemi Tulajdoni Hálózatot (EUIPN), és közösen dolgoznak azon, hogy a felhasználók a 
bejelentések során nemzeti és európai uniós szinten is hasonló felhasználói élményben 
részesülhessenek. 

A sikeres pályázó a Nemzetközi Együttműködési és Jogi Osztály (ICLAD) nemzetközi 
együttműködési területének intézményi kapcsolatokért felelős szervezeti egységéhez (IRS) kerül. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/eu-trade-mark-legal-texts
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/web/observatory/home
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/web/observatory/home
https://www.tmdn.org/
https://www.tmdn.org/
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Az ICLAD feladata, hogy európai és nemzetközi együttműködésen keresztül megerősítse az EU 
szellemi tulajdoni rendszerét, a Hivatal érdekelt feleihez fűződő külső kapcsolatokat, valamint a 
Hivatal valamennyi jogi ügyét. 
 
Az IRS feladata, hogy biztosítsa az érdekelt felek bevonását és támogatást nyújtson egy alapos 
döntéshozatali folyamathoz azáltal, hogy kezeli az EU intézményei és a tagállamok nemzeti szellemi 
tulajdoni irodái közötti intézményi kapcsolatokat, valamint a felhasználói szervezetekkel való 
kapcsolatokat. Az IRS felel az Igazgatótanács és a Költségvetési Bizottság titkárságáért, az 
összekötő értekezletekért, valamint az események és az érdekelt felek irányításáért. 
 
Az EUIPO brüsszeli összekötő irodája fontos szerepet tölt be a Hivatalnak a stratégiai terv 
végrehajtására, valamint az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hálózatának megerősítését célzó 
együttműködés támogatására irányuló feladatában. Biztosítja az uniós intézményekkel és az EUIPO 
egyéb érdekelt feleivel való kapcsolatok napi szintű nyomon követését. A brüsszeli összekötő iroda 
központi szerepet tölt be a gördülékeny kommunikáció és az EUIPO-tól származó és az EUIPO 
számára készített jelentések biztosításban. Kulcsszerepet játszik továbbá az EUIPO brüsszeli 
szereplőkkel való kapcsolatainak kapcsolatfelvételi pontjaként és fizikai tárgyalópartnereként is. 
 
Bővebb információért látogasson el a következő weboldalra: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/home 

 

2.  FELADATOK 
 

A sikeres pályázónak az intézményi kapcsolatokért felelős szervezeti egység vezetőjének 
felügyelete alatt az EUIPO brüsszeli összekötő irodájában kell majd ellátnia főként az alábbi 
feladatokat: 
 

• az EUIPO és annak érdekeinek képviselete az uniós intézmények (az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság) és egyéb kulcsfontosságú érdekelt felek előtt; 

• a Hivatal feladatainak és célkitűzéseinek támogatása a stratégiai tervvel összhangban, 
valamint aktív hozzájárulás azok végrehajtásához; 

• magas szintű technikai szakértelem, elemzés és tanácsadás biztosítása intézményi, 
szakpolitikai és eljárásbeli kérdések széles körében, illetve a Hivatal felelősségi- és 
hatáskörébe tartozó bármilyen témában; 

• rendszeres jelentés az EUIPO számára releváns uniós jogi és szakpolitikai kérdésekről; 

• pozitív kapcsolatok kialakítása, fenntartása és támogatása az európai sajtóval, a médiával 
és/vagy egyéb belső/külső érdekelt felekkel; 

• különleges események koordinálása uniós intézményekkel; 

• magas szintű jelentések, beszédek, feljegyzések, prezentációk, hírlevelek és 
sajtóközlemények készítése; 

• workshopok, értekezletek, ünnepségek és egyéb események szervezése tájékoztatás 
és/vagy nyilvánosság biztosítása érdekében; 

• az EUIPO összekötő irodájában dolgozó személyzet napi munkájának és tevékenységeinek 
irányítása, koordinálása és szervezése; 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/home
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A teljes személyi állományra vonatkozó feladatok: 

• a stratégiai tervvel összhangban aktív munkavégzés az EUIPO céljainak elérése érdekében; 

• bármilyen egyéb, a közvetlen felettes által esetlegesen kijelölt, munkával kapcsolatos feladat 
és felelősségi kör ellátása. 

 

3.  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
A felvételi eljárásban való részvételhez a pályázóknak az összes alábbi feltételnek eleget kell 
tenniük a pályázatok benyújtási határidejének időpontjában: 
 
Általános feltételek1 

• a pályázó az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára; 

• állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja; 

• eleget tett a sorkatonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek; 

• megfelel a feladatok ellátásához szükséges erkölcsi követelményeknek; 

• fizikailag alkalmas a feladatok elvégzésére. 
 
Tanulmányok 

• oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség, amennyiben 
az egyetemi képzés szokásos időtartama négy év vagy annál hosszabb, 
 
VAGY 
 

• oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség és legalább 
egyéves megfelelő szakmai tapasztalat, amennyiben az egyetemi tanulmányok 
szokásos időtartama legalább három év. 

 
Szakmai tapasztalat 

• legalább 12 év2 teljes munkaidőben szerzett, releváns szakmai tapasztalat; 

• a 12 évből legalább 6 év szellemi tulajdoni területen szerzett tapasztalat. 
 

Nyelvtudás 

• az angol nyelv alapos (legalább C1 szintű) ismerete – 1. nyelv; 

• a francia nyelv megfelelő (legalább B2 szintű) ismerete – 2. nyelv. 
 

A megjelölt szintek a közös európai nyelvi referenciakeretben megállapított szinteknek felelnek meg. 
 
Számítógépes ismeretek 
 
A haladó szintű számítógépes műveltség kötelező. A jelölteknek kiterjedt szakmai tapasztalattal kell 
rendelkezniük olyan számítógépes alkalmazások használata terén, mint az MS Office vagy ahhoz 
hasonló szoftvercsomag (főként a Word, az Excel, a PowerPoint, az Outlook), adatbázisok és az 
internetes keresés. 

                                                           
1 Lásd az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkét. 
2 A szakmai tapasztalat a besorolási csoportba való besorolásra jogosító diploma megszerzésének dátumától 

számítandó.  Befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség esetén, ha az egyetemi képzés szokásos 
időtartama legalább három év, az egyéves megfelelő szakmai tapasztalat nem vehető figyelembe a megkövetelt 
szakmai tapasztalat éveinek számába. Ebben az esetben a hároméves oklevél odaítélését követően összesen 13 év 
szakmai tapasztalat szükséges. 
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4.  KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
 
A Hivatal az interjúra és esetlegesen a tesztre behívandó, legalkalmasabb pályázók kiválasztásakor 
az alábbiakat részesíti előnyben: 
 

• jogi diploma; 

• a szellemi alkotások jogának területén vagy kapcsolódó területeken végzett posztgraduális 
tanulmányok vagy ilyen irányú szakosodás; 

• az uniós jog és szakpolitikák kiváló ismerete, különös tekintettel a szellemi tulajdonhoz 
kapcsolódó jogi eszközökre és szabályozásokra; 

• a Hivataléhoz hasonló szervezetben vagy környezetben szerzett szakmai tapasztalat; 

• magas beosztású érdekelt felekkel való diplomácia, tárgyalások, kapcsolatépítés és 
együttműködés terén szerzett legalább egy év korábbi szakmai tapasztalat; 

• szervezetek magas szintű értekezleteken, konferenciákon és hálózatokban való 
képviseletében szerzett igazolt tapasztalat; 

• nemzetközi együttműködésben szerzett korábbi tapasztalat; 

• kiváló fogalmazókészség, különös tekintettel a stratégiai, politikai és jogi jellegű szövegek 
megfogalmazására. 

 
A fenti kritériumok mellett az interjúra és a tesztre behívott pályázókat az alábbi követelmények 
tekintetében is értékelik: 
 
Kompetenciák 
Különösen: 
• kommunikáció: egyértelmű és pontos kommunikáció szóban és írásban egyaránt; 
• elemző- és problémamegoldó készség: egy összetett probléma kulcsfontosságú elemeinek 

felismerése, kreatív és gyakorlatilag megvalósítható megoldások kidolgozása; 
• együttműködési képesség: együttműködés a közvetlen munkatársakkal és a más szervezeti 

egységeknél dolgozókkal, valamint tolerancia tanúsítása a személyiségbeli különbségek iránt; 
csapatszellem megteremtése a közös célok megosztásával, valamint tudás- és tapasztalatcsere 
útján; 

• tanulási és fejlődőképesség: személyes készségek fejlesztése, a szervezettel és annak 
környezetével kapcsolatos ismeretek bővítése; elkötelezettség mások képzése, a tudás 
megosztása és a munkamódszerek rendszeres javítása iránt; 

• szervezőkészség, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége: a legfontosabb 
feladatok kiemelt kezelése, rugalmas munkavégzés és a saját, illetve mások munkájának 
hatékony beosztása; 

• minőségi és eredményes munkavégzés: személyes felelősségvállalás és 
kezdeményezőkészség tanúsítása az előírásszerű, színvonalas munkavégzés érdekében; 
egyértelmű ügyfélorientált attitűd (a belső és a külső ügyfelek irányába egyaránt); rendszeres és 
módszeres folyamatok felépítése a projektekhez, valamint saját, illetve csapatának munkájához; 

• munkabírás és rugalmasság: nagy megterhelés mellett is hatékony munkavégzés, 
rugalmasság és alkalmazkodás a változó munkakörnyezethez; mások ösztönzése ugyanerre, a 
saját és a csapattagok szemléletének formálása oly módon, hogy alkalmazkodjanak a változó 
körülményekhez; 

• vezetői készségek: a kitűzött eredmények elérése érdekében mások és csapatok irányítása és 
vezetése; a saját csapatában a munka megfelelő delegálása, világos utasítások 
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megfogalmazása; a munkatársak munkavégzés, illetve az EUIPO sikeréhez való hozzájárulás 
iránti elkötelezettségének és pozitív szemléletének ösztönzése. 

 
 
5.  INTERJÚK ÉS ÍRÁSBELI TESZTEK 
 
Előválogatás 
Azokkal az érvényes pályázatot benyújtó pályázókkal, akik a 4. pontban ismertetett kiválasztási 
kritériumok szerint a legjobban képzetteknek minősültek, nyelvismeretük ellenőrzése (különösen az 
angol nyelv szóbeli ismerete tekintetében), valamint szakmai tapasztalatuk és/vagy egyéb 
készségeik, tudásuk és kompetenciáik igazolása céljából felvehetjük a kapcsolatot. Ez az 
előválogatási megkeresés nem jogosítja fel a pályázót interjúra való behívásra, csupán egy lépés 
az interjúra behívandó legmegfelelőbb pályázók kiválasztásában. 
 
Interjú 
Az interjúkra Alicantéban kerül sor, a feladatok jellege miatt angol nyelven. A pályázó 
pályázatában/önéletrajzában említett más releváns nyelv ismeretének felmérése az ebben az 
álláshirdetésben szereplő szintek szerint történik. 
Az interjú során felmérik a pályázónak a betöltendő tisztséggel kapcsolatos ismereteit (szakmai 
ismeretek és viselkedésbeli kompetenciák), az EUIPO tevékenységével és az Európai Unióval 
kapcsolatos tudását, valamint az ellátandó feladatok végrehajtására és a nemzetközi környezetben 
való munkavégzésre való alkalmasságát. 
 
Teszt(ek) 
A fenti egy vagy több szempont felmérését egy vagy több teszt egészítheti ki. Az interjúra és a 
tesztekre behívott pályázók a meghívóval együtt részletes tájékoztatást kapnak. 
 
 
6.  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Az EUIPO-nál alkalmazott kiválasztási és felvételi eljárásokkal kapcsolatos általános információkért 
látogasson el a következő weboldalra: link. 
 
 
7.  A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 
 
A jelentkezéshez kattintson erre a linkre. 
 
Az ebben a felhívásban említett, illetve linkként szereplő dokumentumok ezen álláshirdetés 
részének tekintendők. 
 

Fontos: 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelentkezésük elfogadhatóságának és a kiválasztási 
kritériumok teljesülésének elbírálása a jelentkezésükben/önéletrajzukban/profiljukban közölt 
információk alapján történik. Ezért kérjük, figyelmesen olvassák el a követelményeket, és a 
vonatkozó információkat ezen elbírálást lehetővé tevő részletességgel adják meg. Kérjük, 
fordítsanak kiemelt figyelmet tanulmányaik és szakmai tapasztalatuk ismertetésére, 
különösen a pontos dátumokra és a felelősségi körök, valamint az elvégzett feladatok és a 
felhasznált eszközök leírására. 
 
*A különböző nyelvi változatok közötti eltérések esetén az angol nyelvi változat tekintendő hitelesnek. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/general_rules_and_conditions_en.pdf
https://career012.successfactors.eu/career?company=C0001250580P

