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A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGAI -  
JOGVÉDELEM A GYAKORLATBAN 

Előadónk: 

Dr. Csóti Tamás 
tanácselnök,  
Fővárosi Törvényszék 
 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. május 19. csütörtök 
10 -13 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 

Radisson BLU Béke Hotel 
1067 Budapest, Teréz krt. 43. 
 
 
 
Részvételi díj: 

24.900 + Áfa / fő 

Távoktatás (ONLINE képzés): 
16.900 Ft + áfa/ fő 
 
 
 

Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények, 
szendvicsek. 

 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  

 

 
Ajánló: 

A szellemi alkotások a gazdaság motorjai, a vállalkozások vagyonának 
jelentős részét képezik annak ellenére is, hogy ez sokszor még a 
tulajdonosi körben sem tudatosul. Egy vállalkozás tevékenysége során 
saját jogait kénytelen védeni, egyidejűleg másokét tiszteletben tartani. A 
jogszerűség e szűk mezsgyéjén való eredményes egyensúlyozás döntő 
szereppel bírhat a sikerességben. A Fővárosi Törvényszék szellemi 
alkotásokra specializálódott tanácselnök bírája jogászok és nem jogászok 
számára igyekszik bemutatni azokat a szellemi alkotásokkal kapcsolatos 
jogokat, amelyek bármely vállalkozást mindennaposan érintenek, hasznos 
tanácsokat ad arról, hogy mi a teendő e jogok sérelme esetén, ítélkezési 
tapasztalatán keresztül mutatja be a jogvédelem gyakorlati problémáit, 
tanácsokkal szolgál a jogérvényesítés gyorsabbá, hatékonyabbá, 
eredményesebbé tételéhez. 

Témakörök: 
▪ A szellemi alkotások súlya a gazdasági életben ▪ Melyiket, mikor és miért? 
- A legfontosabb szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok típusai, ezek 
lényege, elhatárolása ▪ A védjegyek és szerzői jog megkülönböztetése, a 
cégnév, terméknév védelmének praktikus kérdései ▪ A szellemi alkotásokat 
érintő szerződések gyakorlati kérdései (alakiság, tartalom, a díjazás 
meghatározásnak főbb módjai) ▪ A licencia szerződésekkel kapcsolatos 
jogviták gyakorlati kérdései ▪ A jogbitorlással kapcsolatos jogviták 
gyakorlati kérdései ▪ A jogvita rendezésének hatékonyságát, gyorsaságát 
növelő csodafegyver: az ideiglenes intézkedés 
 

JELENTKEZÉS         „Szellemi alkotások”      2016. május 19. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  
 
 
 

 Cégnév:  ........................................................................................  
 
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 
 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 

 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 
 
 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím:..........................................   

ONLINE képzésre jelentkezem: � 

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
 
 
 

 
Kelt: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


