
Művészbejáró  
Kulcs az értéKhez

Formázott tréning a kreatív iparág képviselőinek

2014. április 23.

helyszín: szellemi tulajdon Nemzeti hivatala, Kamaraterem  
(1054 budapest, Garibaldi u. 2.)

9.30–10.15 értékeid kulcsa a kezedben  
dr. Gács János, HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség

  Szellemi tulajdon a formák világában. HIPAVILON mint partner.

 10.15–11.00 mutasd a márkád, megmondom mennyit érsz 
Káldos Péter, HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség

   Gazdasági előny másként. Eszköz a szellemi tulajdon. Mennyit ér a szellemi vagyonom?  
Márkanév = érték. Mit kezdesz az értékeddel? Kulcs a Te kezedben.

11.00–11.10 Szünet

11.10–12.30 kreatív plagizálás – kreatív védelem 
Rabné dr. Molnár Mónika, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

   Miért megkerülhetetlen és kikerülhetetlen a védjegyoltalom? Védjegy és formatervezési mintaoltalmi  
formák a gyakorlatban. Oltalomszerzés lehetőségei.

12.30–13.15 Ebédszünet

13.15–14.45 Copyright generation 
dr. Legeza Dénes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

   Hogyan termelhető profit immateriális javakkal? Milyen jogai vannak egy szerzőnek, alkotónak, melyek  
anyagi hasznot hozhatnak? Milyen egy felhasználási és  licencia szerződés? Milyen szabályokra kell odafigyelni  
a felhasználás engedélyezésénél?

14.45–15.10 Szünet

15.00–16.00 sikerre hangolva – amikor tudod, hogy érték van a kezedben

    Egy alkotó története az ötlet megszületésétől a piaci megjelenésig

a képzés díja: 15.000 Ft+Áfa
Jelentkezés:   a kitöltött regisztrációs lap visszaküldésével a marta.farago@hipavilon.hu címen, 

2014. április 15-ig.



                 
 

REGISZTRÁCIÓS LAP 
 

Művészbejáró – Kulcs az értékhez 

Formázott tréning a kreatív iparág képviselőinek 

 

 
A képzés időpontja: 2014. április 23., szerda 

A képzés helyszíne: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Kamaraterem (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.) 

A képzés díja: 15.000 Ft/fő + áfa 

A jelentkezés határideje: 2014. április 15. 

 

A résztvevő neve: ............................................................................................................................   

Címe: ................................................................................................................................................   

E-mail címe:  ....................................................................................................................................  

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A részvételi díj kiegyenlítésének módja (kérem, jelölje meg az Ön számára megfelelőt): 

◊ a Hipavilon Nonprofit Kft. 10032000-00321608-00000017 számú bankszámlájára történő átutalás (a 

jelentkezési lap beérkezését követően díjbekérőt állítunk ki a képzés összegéről, amelynek jóváírását 

követően a számla kiállításra kerül, ehhez kérjük, hogy a számlázási adatokat pontosan szíveskedjen 

megadni) 

számlázási név: ................................................................................................................................  

számlázási cím: ................................................................................................................................  

adószám/adóazonosító jel:  .............................................................................................................  

postacím: .........................................................................................................................................  

◊ készpénzzel a tanfolyam megkezdése előtt a helyszínen. 

 

Kérjük, a kitöltött regisztrációs lapot szíveskedjen elektronikusan visszaküldeni, a 

marta.farago@hipavilon.hu e-mail címre. 

Képzéssel kapcsolatos további információk: Faragó Márta - 06 1 474 5985 

mailto:marta.farago@hipavilon.hu

