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2021/2022-es tanév  

PES Gyakornoki év 

Terület: Vegyészmérnök –Healthcare, Biotechnology and Chemistry munkacsoport 
 

1. Miért találta érdekesnek a PES programot? Miért döntött úgy, hogy megpályázza?  
  
A Pan-European Seal gyakornoki program a maga nemében egyedi, mivel lehetőséget biztosít az 
Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO) vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalhoz (EUIPO) 
pályázni. A szellemi tulajdonnal, pontosabban a szabadalmakkal kapcsolatos ismereteim célzott 
szakmai bővítése volt a célom.   
  

2. Melyik szervezetet és területet választotta és miért?  
 

Az Európai Szabadalmi Hivatalt választottam, mivel az EPO feladata az európai szabadalmak 
engedélyezés.  Ezen belül a végzettségemnek megfelelően a „Science & Engineering – Patent Granting” 
terület jelöltem meg és a „Healthcare, Biotechnology and Chemistry” csoportot.   
A felhívásban részletesen szerepel a többi terület is.  
  

3. Milyen volt a jelentkezési folyamat? Sikerült minden infót egyértelműen megtalálni a 
pályázáshoz?  
 

A felhívást a doktoráns levelezőlistán keresztül kaptam meg 2021 február 2.-án és a jelentkezési 
határidő 2021. február 22 volt. A jelentkezési folyamat egyszerű és lehetőség van doktorjelölti 
státusszal is pályázni. A pályázat eredményéről 2021. március 2-án kaptam értesítést, miszerint a 
pályázatom kiválasztásra került, és ezzel nevem felkerült az egyetem nominálási listájára. Ezt követően 
2021. március 7.-én az EPO Talent Acquisition csapata is megerősítette, hogy sikeresen pályáztam.   
  
  

4. Milyen volt a szóbeli felvételi? Mit kérdeztek, mennyire volt szakmai? Online környezetben 
hogy ment ez, van valami tanácsa, hogyan készüljenek erre fel?  
 

2021. április 29.-én kaptam értesítést az interjú időpontjáról. Az online interjú 2021. május 4-én volt, 
10:30-kor, kb. 30-40 perc.  Az interjún, mint később kiderült, a „trainee”-kért felelős személy és a 
leendő „tutor” vett részt. Az értesítésben ez szerepelt célként „The purpose of the interview is to assess 
your suitability for the trainee position in XX Team. You will also have the chance to discuss further the 
team activities as well as to learn more about the traineeship programme”.   
A IP területre érdemes az interjú előtt kicsit felkészülni és elvégezni az ingyenes „Introduction to the 
European patent system” és „Using CPC in classification” modulokat, mint, ahogy azt a pályázati anyag 
is javasolja.   
  

5. Mikor tudta meg az eredményt?  
 

2021 május 12.-én kaptam a visszaigazoló emailt a kiválasztásomról és a szerződést, amit május 17.-ig 
kellett megerősítenem és elfogadnom.   
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6. Mikor kezdődött meg a munka és hogyan?  
 

A 2021/2022-es gyakornokoknak a járványügyi helyzetre való tekintettel több lehetőséget is 
biztosítottak:  

1. Felköltözni Münchenbe és bejárni az irodába.  
2. Felköltözni Münchenbe és otthonról dolgozni.  
3. Otthon maradni és otthonról dolgozni.  

 Én az első lehetőséget választottam. Aki szintén így döntene, annak azt javaslom, hogy időben kezdjen 
el lakást keresni, mert legalább 1,5-2 hónap, amíg sikerül megfelelőt találni. Mindhárom lehetőségnek 
megvan az előnye és hátránya, ezt a pályázó dönti el, hogy számára melyik a legelőnyösebb.   
  
  

7. Milyenek a feladatok? Szakmailag izgalmas, kihívásokkal teli?  
 

Pontosan: szakmailag izgalmas és kihívásokkal teli feladataink vannak! Az első 6 hét egy rendkívül 
intenzív szakmai felkészítés, amely lehetőséged ad az alapok elsajátítására azoknak is, akik egyáltalán 
nem jártasok az IP világában. Ezek mellett heti rendszerességgel biztosítanak német vagy francia 
nyelvkurzust és hozzáférést LinkedIn Learning-hez. Vagyis minden biztosított a szakmai fejlődéshez.   
  

8. Van közvetlen mentora? Hogyan találkoztak, milyen ember, jó vele együtt dolgozni?  
 

Mindenkinek van egy közvetlen mentora. Én a „Healthcare, Biotechnology and Chemistry” belül egy 
konkrét csoporthoz kerültem. A „tutor” célja az, hogy segítsen Téged, hogy megértsd a koncepciókat, 
ami ahhoz szükséges, hogy jó szabadalmi elbírálóvá (patent examiner) válj.  
  
  

9. Milyen találmányok terveivel találkozik, amelyekről esetleg érdekességként lehet beszélni? 
 

A Disinfection Team-ben vagyok és olyan dokumentumokon dolgozok, amelyek még nem publikusak. 
De várható, hogy a pandémia közepette a feltalálók a járvánnyal kapcsolatos megoldásokat akarnak 
levédeni. 

 
10. Összeségében milyennek találja a programot? Kiknek gondolja leginkább hasznosnak?  

 
 Összességében hasznosnak tartom a programot. A program során a fő tevékenységed mellett (patent 
granting) több irányba is fejlesztheted magad, egyénfüggő, hogy kinek mire van jobban affinitása.  
 
 
Mindenkinek hasznos, aki legalább egy kicsit érdeklődik az IP világ és a szabadalmak iránt.   
 
 
 

 


