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Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) kiválasztási eljárást szervez tartaléklista 
létrehozásához a következő megüresedett álláshely(ek) betöltésére: szellemi tulajdonjogi 
szakértő(k). 
 
1. HÁTTÉR 
 
A szellemi tulajdonnal kapcsolatos több mint 25 évnyi munka révén az Európai Unió Szellemi 
Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) helyzete kiteljesedett. Az EUIPO az EU-ban a védjegyek és 
formatervezési minták bejegyzéséért felelős független, önfinanszírozó, nonprofit európai uniós 
ügynökség, amely a szellemi tulajdon világának technológiai szempontból egyik legfejlettebb és 
leginnovatívabb szerve. Az olyan új technológiák, mint a mesterséges intelligencia (MI) vagy a 
blokklánc, mára teljes mértékben beépültek az EUIPO gyakorlatába az egyedi és utánozhatatlan 
üzleti tevékenységben: a védjegyek és formatervezési minták egész Európára kiterjedő, 
költséghatékony, megbízható és időben történő lajstromozása és oltalma területén. 
 
Az EUIPO teljes mértékben megvalósítja a szellemi tulajdonnal kapcsolatos új tendenciákat a 
globalizáció és a jogérvényesítés növekvő fontossága tekintetében. 2013 óta a Hivatal felelős a 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos kutatásért, kommunikációért, az ismeretek megosztásáért és a 
végrehajtó hatóságokkal való együttműködésért, valamennyi szellemi tulajdonjogra kiterjedően, a 
szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontján (a továbbiakban: a 
megfigyelőközpont) keresztül. 
 
Az EUIPO nemcsak Európában működik, hanem immár öt kontinensre is kiterjesztette 
tevékenységét, így például szellemi tulajdonnal kapcsolatos uniós projekteket hajt végre Kínában, 
Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerikában, a Karib-térségben és Afrikában is. 
 
Az EUIPO Alicantéban egy újonnan átadott helyszínen, a tengerparton működik, ahol a 
munkatársak igénybe vehetik az EUIPO létesítményeit (pl. kiskereskedelmi szolgáltatások, 
sportlétesítmények stb.). Ezenkívül Alicantéban egy Európai Iskola is működik. 2008 óta a Hivatal 
elkötelezett amellett, hogy széles körű kezdeményezésekkel csökkentse környezeti hatását. 
Földrajzi elhelyezkedése Alicantéban jó közlekedési kapcsolatokat tesz lehetővé, nagy sebességű 
vasút köti össze számos más helyszínnel, és az ország 4. legnagyobb repülőtere is itt található. 
Az EUIPO a szakmai lehetőségek és a kiváló életminőség egyedülálló kombinációját kínálja. 

https://www.youtube.com/watch?v=hp40XN-AIGU
https://www.youtube.com/watch?v=8huWrnw-Vno&feature=youtu.be
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Az EUIPO élénk, multikulturális szervezet, amelynek munkanyelvei az angol, a francia, a német, 
az olasz és a spanyol. 
 
Bővebb információért látogasson el a következő weboldalra: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home 

2. A FELADATKÖR LEÍRÁSA 
 
A sikeres pályázóknak a szellemi tulajdon területén, MI-funkciós szellemitulajdon-kezelő eszközök 
segítségével az alábbi feladatokat kell ellátniuk: 
 

• lényegi kérdésekre, így a feltétlen kizáró okokra, a felszólalásra, a védjegyek törlésére és a 
lajstromozott közösségi formatervezési minták megsemmisítési eljárására vonatkozó 
határozatok megfogalmazása; 

• horizontális tevékenységekben való közreműködés – ideértve a felhasználói fókuszt, a 
teljesítményt, a minőséget és a szaktudás-bővítést; 

• a fellebbezési ügyek kezelése és a fellebbezési határozatok megszövegezése az öt tanács 
és a Nagytanács számára a védjegyekkel és formatervezési mintákkal kapcsolatos 
valamennyi kérdésben; 

• részvétel a fellebbezési tanácsok hatékony vitarendezési eljárásaiban, ideértve az alternatív 
vitarendezést is; 

• közreműködés a tanácsok és az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának kutatásában és 
elemzésében; 

• részvétel a kapcsolódó jogi és alaptevékenységi programokkal rendelkező belső 
hálózatokban; 

• jogi tanácsadás és segítségnyújtás a különböző osztályok és az alkalmazottak részére a 
Hivatal valamennyi szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó tevékenységének támogatása 
érdekében; 

• az EUIPO jogi képviselete az Európai Unió Bírósága előtt; 

• jogi támogatás a szellemi tulajdonnal kapcsolatos gyakorlatok nemzeti irodákkal és más 
európai és nemzetközi együttműködési tevékenységekkel való összehangolásához; 

• a szellemi tulajdoni jogsértések európai megfigyelőközpontjával kapcsolatos tevékenységek, 
ideértve a szerzői jogot is; 

• összetett jogi szövegek és szakpolitikai dokumentumok elemzése, előkészítése és 
megszövegezése, például a hivatali iránymutatások terén, illetve a peres eljárásokkal és a 
szellemitulajdon-jogok érvényesítésével összefüggésben; 

• új alkalmazottak munkahelyi képzése; 

• alkalmazottak koordinálása, felügyelete és ellenőrzése; 

• közreműködés folyamatábrák, munkahelyi utasítások, feljegyzések, külső és belső 
iránymutatások elkészítésében. 

• hozzájárulás a mesterséges intelligencia és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
bevált gyakorlatok alkalmazásához a szellemi tulajdon területén. 

 
A teljes személyi állományra vonatkozó feladatok: 
 

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

• a közvetlen felettes által esetlegesen kijelölt, egyéb munkával kapcsolatos feladatok és 
felelősségi körök ellátása. 

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home
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3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
A kiválasztási 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 állampolgára2; 

• 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 

• jogi diplomával vagy azzal egyenértékű oklevéllel3 igazolt, legalább hároméves, befejezett 
egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség. 

 
Szakmai tapasztalat 

• Legalább 3 év teljes munkaidős, megfelelő szakmai tapasztalat4 a „Feladatkör leírása” 
alatt ismertetett feladatokkal kapcsolatban és azok szintjén, azaz a szellemi tulajdon 
területén. 

 
Nyelvismeret 

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

• az EU valamely hivatalos nyelvének megfelelő (legalább B2 szintű) ismerete – 2. 
nyelv5. 

 
A megjelölt szintek a közös európai nyelvi referenciakeretben megállapított szinteknek felelnek meg. 
 
Számítógépes ismeretek 
A haladó számítógépes műveltség kötelező. A pályázóknak kiterjedt gyakorlati tapasztalattal kell 
rendelkezniük olyan számítógépes alkalmazások használata terén, mint az MS Office vagy ahhoz 
hasonló szoftvercsomag (főként Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS project), adatbázisok 
(felhasználói szinten) és az internetes keresés. 
 
4. KIVÁLASZTÁSI FELTÉTELEK 
 
A Hivatal a legalkalmasabb pályázók kiválasztásakor az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 
 

• posztgraduális tanulmányok a szellemi tulajdon területén és/vagy szellemi tulajdonjogok 
szakirány; 

• multikulturális környezetben szerzett igazolt munkatapasztalat; 

 
1 Lásd az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 12. cikkét. 
2 „A Nagy-Britannnia és Észak Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-

közösségből való kilépéséről szóló egyezmény 127. cikkének 7(c) bekezdésével összhangban (HL 2019/C 384 I/01)” 
3 Minden olyan oklevél, amely feljogosítja a pályázót arra, hogy gyakorlati képzésben vagy ügyvédi kamarai névjegyzékbe 

vételhez szükséges tanfolyamokon vegyen részt, jogi diplomával egyenértékűnek kell tekinteni. 
4 A szakmai tapasztalatot a megfelelő diploma megszerzésének dátumától számítjuk. 
5 Ennek a nyelvnek az 1. nyelvtől eltérőnek kell lennie. 
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• az Európai Unió következő nyelvei egyikének – dán, holland, német, magyar, ír, svéd – 
alapos, a közös európai nyelvi referenciakeret szerinti legalább C1 szintű ismerete – 3. 
nyelv; 

• újonnan megjelenő technológiák, így a szellemi tulajdon területén alkalmazott 
mesterséges intelligencia és blokklánc-technológia igazolt ismerete. 

 
A fenti kritériumok mellett az interjúra és a tesztre behívott pályázókat az alábbi követelmények 
tekintetében is értékeljük: 
 
Kompetenciák 
 
Különösen: 

• kommunikáció: egyértelmű és pontos kommunikáció szóban és írásban egyaránt; 

• elemző- és problémamegoldó készség: egy összetett probléma kulcsfontosságú 
elemeinek felismerése, továbbá kreatív és gyakorlatias megoldások kidolgozása; 

• együttműködési képesség: együttműködés a közvetlen munkatársakkal és a más 
szervezeti egységeknél dolgozókkal, valamint a személyiségbeli különbségek tiszteletben 
tartása; 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; 

• 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; 

• 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; 

• vezetői készségek: a kitűzött eredmények elérése érdekében mások és csapatok irányítása 
és vezetése; a saját csapatában a munka megfelelő delegálása, világos utasítások 
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 
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Virtuális interjúkra 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 interjúkra 2021 júniusa/júliusa folyamán kerülhet sor, ezért az érdeklődő pályázókat arra kérjük, 
hogy vegyék ezt figyelembe, és amennyiben meghívást kapnak, tegyék meg a megfelelő 
előkészületeket. 
 
Az interjú során felmérjük a pályázónak a betöltendő tisztséggel kapcsolatos ismereteit (szakmai 
ismeretek és viselkedésbeli kompetenciák), a Hivatal tevékenységével és az Európai Unióval 
kapcsolatos tudását, valamint az ellátandó feladatok végrehajtására és a nemzetközi környezetben 
való munkavégzésre való alkalmasságát. 
Az interjúra behívott pályázóknak az interjú előtt megfelelő szakmai referenciákat kell bemutatniuk. 
 
Teszt(ek) 
A fenti, egy vagy több szempont értékelése mellett legalább egy tesztre is sor kerül. Az interjúra és 
a tesztekre behívott pályázók a meghívóval együtt részletes tájékoztatást kapnak. 
 
 
6. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS FOGLALKOZTATÁSI FELTÉTELEK 
 
Az EUIPO-nál alkalmazott kiválasztási és felvételi eljárásokkal, valamint a foglalkoztatási 
feltételekkel 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 pályázatuk elfogadhatóságának és a kiválasztási kritériumok teljesülésének 
elbírálása a pályázatukban/önéletrajzukban közölt információk alapján történik. Ezért kérjük, figyelmesen 
olvassák el a követelményeket, és a releváns információkat ezen elbírálást lehetővé tevő részletességgel adják 
meg. Kérjük, fordítsanak kiemelt figyelmet tanulmányaik és szakmai tapasztalatuk ismertetésére, különösen az 
időpontok pontosságára 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 irányadónak. 

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&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=ESUcMLHjjsEBLGGYrhWDldk7T50%3d

