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A Miskolci Egyetem oktatóiA Miskolci Egyetem oktatói--kutatói által létrehozott  kutatói által létrehozott  
szabadalmak száma (1957szabadalmak száma (1957--2008)2008)

dő kdő k Új b d l kÚj b d l k Ö b d lÖ b d lIdőszakIdőszak Új szabadalmak Új szabadalmak 
száma (db)száma (db)

Összes szabadalom Összes szabadalom 
száma (db)száma (db)

19571957 19651965 1111 11111957 1957 –– 19651965 1111 1111
1966 1966 –– 19701970 1414 2525
19711971 –– 19751975 2727 52521971 1971 19751975 2727 5252
1976 1976 –– 19801980 3838 9090
1981 1981 –– 19851985 7676 166166
1986 1986 –– 19901990 6969 235235
1991 1991 –– 19951995 6666 301301
19961996 20002000 3232 3333331996 1996 –– 20002000 3232 333333
2001 2001 –– 20052005 3131 364364
20052005 –– 20082008 2929 393393
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2008-ban még fenntartott szabadalmak száma:  53 db, új bejelentés: 5db

20052005 20082008 2929 393393



Szabályzat megalkotásaSzabályzat megalkotásaSzabályzat megalkotásaSzabályzat megalkotása

A Mi k l i E 2006 j á 1A Mi k l i E 2006 j á 1 i h áll li h áll lA Miskolci Egyetem 2006. január 1A Miskolci Egyetem 2006. január 1--i hatállyal i hatállyal 

a Kutatása Kutatás--fejlesztésről és a technológiai innovációról szólófejlesztésről és a technológiai innovációról szólóa Kutatása Kutatás--fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 
2004. évi CXXXIV. törvény, 2004. évi CXXXIV. törvény, 
aa MagyarMagyar KöztársaságKöztársaság PolgáriPolgári TörvénykönyvérőlTörvénykönyvéről szólószóló 19591959..
é ié i IVIV tö étö ééviévi IVIV.. törvény,törvény,
aa TalálmányokTalálmányok szabadalmiszabadalmi oltalmáróloltalmáról szólószóló 19951995.. éviévi XXXIIIXXXIII..
törvény,törvény, valamintvalaminty,y,
aa SzerzőiSzerzői jogróljogról szólószóló 19991999.. éviévi LXXVILXXVI.. törvénytörvény

alapjánalapján megalkottamegalkotta újúj SzellemitulajdonSzellemitulajdon--kezelésikezelési szabályzatátszabályzatát..

A szabályzat megalkotásával egyidejűleg hatályát vesztette aA szabályzat megalkotásával egyidejűleg hatályát vesztette a
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A szabályzat megalkotásával egyidejűleg hatályát vesztette a A szabályzat megalkotásával egyidejűleg hatályát vesztette a 
20002000--ben kiadott Újítási, Találmányi, Knowben kiadott Újítási, Találmányi, Know--How Szabályzat.How Szabályzat.



Iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi Iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi 
alkotásokkal kapcsolatos eljárásalkotásokkal kapcsolatos eljárás

AA feltalálófeltaláló találmányáttalálmányát ismertetiismerteti azaz EgyetemmelEgyetemmelAA feltalálófeltaláló találmányáttalálmányát ismertetiismerteti azaz EgyetemmelEgyetemmel..
AzAz intézményintézmény rektoránakrektorának címzettcímzett ismertetéstismertetést ésés aa szabályzatszabályzat
általáltal előírtelőírt mellékleteketmellékleteket benyújtjabenyújtja aa TudományszervezésiTudományszervezési ésés
N tkö iN tkö i O tálO tál (TNO)(TNO)NemzetköziNemzetközi OsztályraOsztályra (TNO)(TNO)..
AA bejelentésselbejelentéssel kapcsolatoskapcsolatos anyagotanyagot mindenminden érintettérintett kötelesköteles
titkosantitkosan kezelni,kezelni, azaz ismertetettismertetett iratokbairatokba betekintéstbetekintést nemnem
bi t íth tbi t íth tbiztosíthatbiztosíthat..
AzAz ismertetéseketismertetéseket aa SzellemiSzellemi AlkotásokatAlkotásokat VéleményezőVéleményező
BizottságBizottság vizsgáljavizsgálja megmeg..
AA BizottságBizottság összetételeösszetétele:: elnökeelnöke aa tudományostudományos rektorrektor--
helyettes,helyettes, titkáratitkára aa TNOTNO vezetője,vezetője, tagjaitagjai aa szakterületilegszakterületileg
érintettérintett karokkarok egyegy--egyegy megbízottja,megbízottja, aa gazdaságigazdasági főigazgató,főigazgató, azaz

tt j ij i ké i lőjké i lőj l ökl ök ált lált l t ké tt ké t hí tthí ttegyetemegyetem jogijogi képviselője,képviselője, azaz elnökelnök általáltal esetenkéntesetenként meghívottmeghívott
szakértőkszakértők..
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Iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi Iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi 
alkotásokkal kapcsolatos eljárásalkotásokkal kapcsolatos eljárás

AA BizottságBizottság aa felajánlottfelajánlott szellemiszellemi alkotástalkotást írásbanírásban
értékeliértékeli..
AzAz értékelésértékelés szempontjaiszempontjai::

az oltalomképesség kérdése,az oltalomképesség kérdése,p gp g
a megvalósíthatóság feltételei,a megvalósíthatóság feltételei,
a hasznosítás lehetőségei,a hasznosítás lehetőségei,g ,g ,
várható műszakivárható műszaki--gazdasági előnyök,gazdasági előnyök,
szolgálati vagy alkalmazotti jelleg megítélése,szolgálati vagy alkalmazotti jelleg megítélése,g gy j g g ,g gy j g g ,
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Iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi Iparjogvédelmi oltalommal védhető szellemi 
alkotásokkal kapcsolatos eljárásalkotásokkal kapcsolatos eljárás

AA Bi tt áBi tt á j l tj l t l jál já ktkt 9090 b lülb lülAA BizottságBizottság javaslatajavaslata alapjánalapján aa rektorrektor 9090 naponnapon belülbelül
határozatothatározatot hozhoz aa következőkrőlkövetkezőkről::
aa szolgálatiszolgálati találmányratalálmányra igénytigényt tarttart illetveilletve arrólarról lemondlemondaa szolgálatiszolgálati találmányratalálmányra igénytigényt tart,tart, illetveilletve arrólarról lemond,lemond,
azaz alkalmazottialkalmazotti találmányttalálmányt hasznosítja,hasznosítja, illetveilletve aa
hasznosításhasznosítás jogáróljogáról lemond,lemond,j gj g
aa szellemiszellemi alkotástalkotást nemnem pénzbelipénzbeli hozzájáruláskénthozzájárulásként
gazdaságigazdasági társaságtársaság (hasznosító(hasznosító vállalkozás)vállalkozás) tulajdotulajdo--
nábanába adjaadja (apportálja)(apportálja)nábanába adjaadja (apportálja),(apportálja),
aa hasznosításthasznosítást másmás részérerészére engedélyezi,engedélyezi,
aa szellemiszellemi tulajdonbóltulajdonból eredőeredő vagyonivagyoni jogokatjogokataa szellemiszellemi tulajdonbóltulajdonból eredőeredő vagyonivagyoni jogokatjogokat
átruházzaátruházza..
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Találmányok szabadalmak adminisztrációjaTalálmányok szabadalmak adminisztrációjaTalálmányok, szabadalmak adminisztrációjaTalálmányok, szabadalmak adminisztrációja

A találmányok, szabadalmak A találmányok, szabadalmak adminisztrálásadminisztrálása a a a 
Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon (TNO) történik.Tudományszervezési és Nemzetközi Osztályon (TNO) történik.

A TNO feladata:A TNO feladata:
szervezi a Szellemi Alkotásokat Véleményező Bizottság szervezi a Szellemi Alkotásokat Véleményező Bizottság 
munkájátmunkájátmunkáját, munkáját, 
értesíti a feltalálót a rektori döntésről, értesíti a feltalálót a rektori döntésről, 
figyelemmel kíséri a szabadalom fenntartásával járó fizetési figyelemmel kíséri a szabadalom fenntartásával járó fizetési 
kötelezettségek határidejét és arról a Pénzügyi Osztálytkötelezettségek határidejét és arról a Pénzügyi Osztálytkötelezettségek határidejét és arról a Pénzügyi Osztályt kötelezettségek határidejét és arról a Pénzügyi Osztályt 
értesíti,értesíti,
előkészíti a feltalálókkal kötendő szerződéseket, előkészíti a feltalálókkal kötendő szerződéseket, 
gondoskodik a szolgálati találmányok szabadalmigondoskodik a szolgálati találmányok szabadalmigondoskodik a szolgálati találmányok szabadalmi gondoskodik a szolgálati találmányok szabadalmi 
bejelentéséről, bejelentéséről, 
a hasznosítási szerződések teljesülését figyelemmel kíséri. a hasznosítási szerződések teljesülését figyelemmel kíséri. 
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Feltaláló díjazásaFeltaláló díjazása

HaHa azaz intézményintézmény aa szolgálatiszolgálati találmányratalálmányra igénytigényt tarttart illetveilletve azaz
alkalmazottialkalmazotti találmánytalálmány hasznosításárólhasznosításáról nemnem mondmond lele aa feltalálótfeltalálótalkalmazottialkalmazotti találmánytalálmány hasznosításárólhasznosításáról nemnem mondmond le,le, aa feltalálótfeltalálót
találmányitalálmányi díjdíj illetiilleti megmeg..

AA feltalálófeltaláló díjazásáradíjazására aa találmányitalálmányi díjszerződésdíjszerződés azaz irányadóirányadóAA feltalálófeltaláló díjazásáradíjazására aa találmányitalálmányi díjszerződésdíjszerződés azaz irányadóirányadó..
AA találmányitalálmányi díjszerződéstdíjszerződést írásbaírásba kellkell foglalni,foglalni, ésés tartalmazniatartalmaznia kellkell aa

következőketkövetkezőket::
aa találmányitalálmányi díjdíj fizetésefizetése milyenmilyen értékesítésiértékesítési módmód (hasznosítás,(hasznosítás,aa találmányitalálmányi díjdíj fizetésefizetése milyenmilyen értékesítésiértékesítési módmód (hasznosítás,(hasznosítás,
hasznosításihasznosítási jogjog átengedése,átengedése, szabadalomszabadalom átruházása)átruházása) alapjánalapján
történik,történik,
találmányitalálmányi díjdíj mértékétmértékét ésés fizetésénekfizetésének módját,módját,yy jj jj
aa díjazásdíjazás időtartamát,időtartamát,
azaz oltalomoltalom megszerzésévelmegszerzésével ésés fenntartásávalfenntartásával illetveilletve azaz
értékesítésselértékesítéssel (hasznosítással)(hasznosítással) összefüggőösszefüggő költségekköltségek( )( ) gggg gg
fedezésénekfedezésének módjátmódját ésés annakannak -- közösközös tulajdonlástulajdonlás eseténesetén --
esetlegesesetleges megosztásátmegosztását azaz intézményintézmény ésés aa feltaláló(k)feltaláló(k) közöttközött..
AA díjszerződésdíjszerződés megkötéséremegkötésére azaz intézményintézmény nevébennevében aa rektorrektor
jogos ltjogos lt AA s er ődésts er ődést 3030 naponnapon belülbelül megmeg kellkell kötnikötni ésés annakannak
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jogosultjogosult.. AA szerződéstszerződést 3030 naponnapon belülbelül megmeg kellkell kötnikötni ésés annakannak
alapjánalapján aa díjatdíjat 6060 naponnapon belülbelül kiki kellkell fizetnifizetni..



Szellemi alkotás hasznosításaSzellemi alkotás hasznosításaSzellemi alkotás hasznosításaSzellemi alkotás hasznosítása

AzAz intézményintézmény aa szellemiszellemi alkotásalkotás hasznosításáthasznosítását harmadikharmadik személyszemélyAzAz intézményintézmény aa szellemiszellemi alkotásalkotás hasznosításáthasznosítását harmadikharmadik személyszemély
részérerészére hasznosításihasznosítási szerződésszerződés (licencia(licencia szerződés)szerződés) keretébenkeretében
engedélyeziengedélyezi..

AA szerződésbenszerződésben rendelkeznirendelkezni kellkell::
aa hasznosításihasznosítási engedélyengedély terjedelménekterjedelmének pontospontos meghatározásáról,meghatározásáról,
aa hasznosításihasznosítási engedélyengedély kiterjedésérőlkiterjedéséről időbenidőben ésés térbentérben aaaa hasznosításihasznosítási engedélyengedély kiterjedésérőlkiterjedéséről időbenidőben ésés térben,térben, aa
kizárólagosságkizárólagosság vagyvagy nemnem kizárólagosságkizárólagosság rögzítéséről,rögzítéséről,
továbbitovábbi hasznosításihasznosítási engedélyengedély biztosításárólbiztosításáról aa licenciavevőlicenciavevő
számáraszámáraszámára,számára,
aa licenciavevőlicenciavevő hasznosításihasznosítási ésés továbbfejlesztésitovábbfejlesztési kötelezettségéről,kötelezettségéről,
felelősségifelelősségi kérdésekrőlkérdésekről..
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A szellemi alkotásokkal kapcsolatos A szellemi alkotásokkal kapcsolatos 
gazdálkodási szabályokgazdálkodási szabályok

AzAz EgyetemEgyetem aa szellemiszellemi alkotássalalkotással kapcsolatoskapcsolatos költségekköltségek
fedezetérefedezetére InnovációsInnovációs AlapotAlapot hozotthozott létre,létre, melynekmelynekpp yy
bevételétbevételét képeziképezi::

azaz intézményintézmény költségvetésébenköltségvetésében ee célracélra biztosítottbiztosítottazaz intézményintézmény költségvetésébenköltségvetésében ee célracélra biztosítottbiztosított
összeg,összeg,
aa MiskolciMiskolci EgyetemEgyetem alaptevékenységalaptevékenység körébenkörében
éé ki é í őki é í ő l il i áll lk á iáll lk á i ékékvégzettvégzett kiegészítő,kiegészítő, valamintvalamint vállalkozásivállalkozási tevékenytevékeny--

ségéreségére vonatkozóvonatkozó szabályzatszabályzat hatályahatálya aláalá tartozótartozó
intézményiintézményi bevételekbevételek 11 %%--a,a,yy
azaz intézményhezintézményhez befolyóbefolyó találmányitalálmányi díjdíj 4040 %%--aa // dede
minimumminimum 2020 %%--aa..
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A szellemi alkotásokkal kapcsolatosA szellemi alkotásokkal kapcsolatosA szellemi alkotásokkal kapcsolatos A szellemi alkotásokkal kapcsolatos 
gazdálkodási szabályokgazdálkodási szabályok

AzAz EgyetemEgyetem azaz AlapbólAlapból kötelesköteles biztosítanibiztosítani::
azaz oltalomoltalom megszerzésével,megszerzésével, fenntartásávalfenntartásával járójáró költségeket,költségeket,
jogijogi szabadalmiszabadalmi ügyvivőiügyvivői képviseletiképviseleti díjakat,díjakat,
j itákk lj itákk l ö fü é bö fü é b k l tk ők l tk ő ké i l tiké i l ti díj k tdíj k tjogvitákkaljogvitákkal összefüggésbenösszefüggésben keletkezőkeletkező képviseletiképviseleti díjakat,díjakat,
aa díjszerződésekdíjszerződések alapjánalapján fizetendőfizetendő találmányitalálmányi ésés szerzőiszerzői
díjakat,díjakat,j ,j ,
aa találmányoktalálmányok ésés aa találmányokhoztalálmányokhoz fűződőfűződő vagyonivagyoni jogokjogok
nyilvántartásához,nyilvántartásához, továbbátovábbá aa vagyonivagyoni jogokjogok oltalmioltalmi időidő alattalatt
történőtörténő kezeléséhezkezeléséhez szükségesszükséges szervezetiszervezeti működésiműködésitörténőtörténő kezeléséhezkezeléséhez szükségesszükséges szervezetiszervezeti--működésiműködési
feltételekfeltételek biztosításávalbiztosításával összefüggésbenösszefüggésben keletkezőkeletkező
költségeketköltségeket..
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PATLIB KözpontPATLIB KözpontPATLIB KözpontPATLIB Központ

AA MM S b d l iS b d l i Hi lHi l Mi k l iMi k l i EE ü űködé é lü űködé é lAA MagyarMagyar SzabadalmiSzabadalmi HivatalHivatal aa MiskolciMiskolci EgyetemEgyetem együttműködésévelegyüttműködésével
20042004.. októberoktóber 1111--énén nyitottanyitotta megmeg MagyarországonMagyarországon elsőkéntelsőként azaz
EurópaiEurópai SzabadalmiSzabadalmi RendszerRendszer keretébenkeretében működőműködő PatentPatent LibraryLibrary
(PATLIB)(PATLIB) HálózatHálózat MiskolciMiskolci EgyetemenEgyetemen létesítettlétesített regionálisregionális
központjátközpontját..

AA MagyarMagyar SzabadalmiSzabadalmi HivatalHivatal támogattatámogatta aa PATLIBPATLIB infrastrukturálisinfrastrukturális-- ésésAA MagyarMagyar SzabadalmiSzabadalmi HivatalHivatal támogattatámogatta aa PATLIBPATLIB infrastrukturálisinfrastrukturális ésés
informatikaiinformatikai hátterénekhátterének kialakítását,kialakítását, aa szakemberképzést,szakemberképzést,
információsinformációs anyagokat,anyagokat, 20052005.. decemberdecember 3131--igig hozzájárulthozzájárult aa KözpontKözpont
működtetéséhezműködtetéséhezműködtetéséhezműködtetéséhez..

AA PATLIBPATLIB azaz EgyetemEgyetem KözpontiKözponti KönyvtárábanKönyvtárában működikműködik.. AA szellemiszellemi
tulajdonvédelmitulajdonvédelmi oltalmioltalmi formákformák teljesteljes körérekörére vonatkozóvonatkozó tájékoztatótájékoztató--
ügyfélszolgálatiügyfélszolgálati szolgáltatásokatszolgáltatásokat kínálkínál azaz északészak--magyarországimagyarországi régiórégió
számára,számára, kiszolgáljakiszolgálja cégek,cégek, intézmények,intézmények, szervezetek,szervezetek, vállalkozók,vállalkozók,
érdeklődőkérdeklődők szellemiszellemi alkotásainakalkotásainak jogvédelméveljogvédelmével kapcsolatoskapcsolatos
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információsinformációs igényeitigényeit..



Patent Library at the University of Miskolcy y
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PATLIB KözpontPATLIB KözpontPATLIB KözpontPATLIB Központ

SzolgáltatásokSzolgáltatások

S élS él tájék t tátájék t tá bi t ítábi t ítá b d l ib d l i h ál tih ál tiSzemélyesSzemélyes tájékoztatástájékoztatás biztosításabiztosítása aa szabadalmi,szabadalmi, használati,használati,
formatervezésiformatervezési mintaoltalommal,mintaoltalommal, védjegyekvédjegyek ésés földrajziföldrajzi
árujelzőkárujelzők oltalmávaloltalmával kapcsolatoskapcsolatos kérdéskörökbenkérdéskörökben..
TájékoztatásTájékoztatás aa nyilvánosnyilvános iparjogvédelmiiparjogvédelmi adatbázisokbóladatbázisokból..
TémaTéma szerintiszerinti kutatásrakutatásra biztosítanakbiztosítanak lehetőségetlehetőséget aa nyilvánosnyilvános
adatbázisokban,adatbázisokban, önállóanönállóan vagyvagy munkatársaikmunkatársaik segítségévelsegítségével..gygy g gg g

AA szolgáltatásokszolgáltatások ingyenesekingyenesek,, kivévekivéve aa másolatszolgáltatástmásolatszolgáltatást..

ÜgyfélfogadásÜgyfélfogadás:: hétfőhétfő -- csütörtökcsütörtök 1010..0000 -- 1414..0000
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Szellemi tulajdonvédelem az oktatásbanSzellemi tulajdonvédelem az oktatásbanSzellemi tulajdonvédelem az oktatásbanSzellemi tulajdonvédelem az oktatásban

AA MagyarMagyar SzabadalmiSzabadalmi HivatalHivatal ésés aa MiskolciMiskolci EgyetemEgyetem közöttközött
20022002 májusmájus 2323 ánán kötöttkötött együttműködésiegyüttműködési megállapodásmegállapodás20022002.. májusmájus 2323--ánán kötöttkötött együttműködésiegyüttműködési megállapodásmegállapodás
részeként,részeként, éventeévente felülvizsgáltfelülvizsgált ésés aa vezetőkvezetők általáltal aláírtaláírt
munkatervmunkaterv alapjánalapján aa MiskolciMiskolci EgyetemEgyetem ÁllamÁllam-- ésésu ateu ate a apjáa apjá aa s o cs o c gyetegyete aa ésés
Jogtudományi,Jogtudományi, MűszakiMűszaki Földtudományi,Földtudományi, MűszakiMűszaki
AnyagtudományiAnyagtudományi ésés aa GépészmérnökiGépészmérnöki ésés InformatikaiInformatikai
KaránKarán graduálisgraduális ésés posztgraduálisposztgraduális képzésbenképzésben folyikfolyik aa
szellemiszellemi tulajdonvédelmitulajdonvédelmi ismeretekismeretek oktatásaoktatása..
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Gépészmérnöki Karon oktatott tárgyGépészmérnöki Karon oktatott tárgy
IV. és V. éves hallgatók részéreIV. és V. éves hallgatók részére

„A„A szellemiszellemi tulajdontulajdon jogvédelme”jogvédelme” cc.. tantárgytantárgy
HetiHeti 22 óraiórai bontásban,bontásban, 44 órásórás blokkokbanblokkokban 66 alkalommalalkalommal..
AzAz előadásokatelőadásokat aa SzabadalmiSzabadalmi HivatalHivatal munkatársaimunkatársai tartjáktartják::

DrDr.. VékásVékás Gusztáv,Gusztáv, VirágVirág Dóra,Dóra, SzépSzép ErikaErika
SzöllősiSzöllősi Gusztáv,Gusztáv, TakácsTakács ZsuzsaZsuzsaSzöllősiSzöllősi Gusztáv,Gusztáv, TakácsTakács ZsuzsaZsuzsa

tárgyjegyző: Dr. Kamondi László tárgyjegyző: Dr. Kamondi László 

TananyagTananyag
B té ll i t l jd éd l f l kö ébB té ll i t l jd éd l f l kö ébBevezetés a szellemi tulajdon védelme fogalomkörébeBevezetés a szellemi tulajdon védelme fogalomkörébe
Szerzői jog hazai és nemzetközi intézményeiSzerzői jog hazai és nemzetközi intézményei
Szerzői jogdíj, Szabadalmi jogSzerzői jogdíj, Szabadalmi jog
ÁÁÁltalános tudnivalók az európai szabadalmi bejelentésrőlÁltalános tudnivalók az európai szabadalmi bejelentésről
VédjegyjogVédjegyjog
Használati mintaoltalmi és formatervezési mintaoltalmi jogHasználati mintaoltalmi és formatervezési mintaoltalmi jog
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Iparjogvédelmi tájékoztatás, kutatási gyakorlatokIparjogvédelmi tájékoztatás, kutatási gyakorlatok



DIPLOMATERV PÁLYÁZATDIPLOMATERV PÁLYÁZAT
műszaki karok hallgatói részéreműszaki karok hallgatói részére

A ál á tb S b d l i Hi t lA ál á tb S b d l i Hi t l di h ll tói ö tö díj tdi h ll tói ö tö díj t lét ítlét ítA pályázatban a Szabadalmi Hivatal A pályázatban a Szabadalmi Hivatal egyedi hallgatói ösztöndíjategyedi hallgatói ösztöndíjat létesít létesít 
két kategóriában, összesen évi két kategóriában, összesen évi 1.500.000,1.500.000,-- Ft keretösszeggelFt keretösszeggel..

DIPLOMAMUNKA támogatás DIPLOMAMUNKA támogatás –– Az ösztöndíj összege: 90.000,Az ösztöndíj összege: 90.000,-- FtFt
„„A szellemi tulajdon jogvédelme” c. tantárgy felvétele és az A szellemi tulajdon jogvédelme” c. tantárgy felvétele és az 
eredményes vizsga feltétele a pályázatban való részvételnekeredményes vizsga feltétele a pályázatban való részvételnekeredményes vizsga feltétele a pályázatban való részvételnek. eredményes vizsga feltétele a pályázatban való részvételnek. 
A diplomatervnek tartalmaznia kell egy szabadalomkutatási és A diplomatervnek tartalmaznia kell egy szabadalomkutatási és 
elemzési fejezetet, melynek elkészítéséhez a Szabadalmi elemzési fejezetet, melynek elkészítéséhez a Szabadalmi 
Hivatal munkatársai, mint konzulensek segítséget nyújtanak.Hivatal munkatársai, mint konzulensek segítséget nyújtanak.Hivatal munkatársai, mint konzulensek segítséget nyújtanak.Hivatal munkatársai, mint konzulensek segítséget nyújtanak.

DIPLOMAMUNKA készítés DIPLOMAMUNKA készítés –– Az ösztöndíj összege: 225.000,Az ösztöndíj összege: 225.000,-- FtFt
Di l t té kií á MS H ált lDi l t té kií á MS H ált lDiplomaterv témakiírás az MSzH általDiplomaterv témakiírás az MSzH által
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A tárgyat felvevők és pályázókA tárgyat felvevők és pályázókgy p ygy p y

TanévTanév A tárgyat A tárgyat PályáztakPályáztak NyertekNyertekaa á gyaá gya
felvettékfelvették

á yá aá yá a yy

2002/20032002/2003 1818
(Ké é  B(Ké é  B ))

1616 1515
(Képzés Bp.(Képzés Bp.--en)en)

2003/20042003/2004 2828 2020 1717

2004/20052004/2005 5151 1818 1313

2005/20062005/2006 4444 1717 1515

2006/20072006/2007 4040 1414 1414

200 /2008200 /2008 33 662007/20082007/2008 5757 1313 66

2008/20092008/2009 1313 1313 folyamatbanfolyamatban
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ÁllamÁllam és Jogtudományi Karon oktatott tárgyés Jogtudományi Karon oktatott tárgyÁllamÁllam-- és Jogtudományi Karon oktatott tárgy és Jogtudományi Karon oktatott tárgy 
II. évf. nappali és levelezőII. évf. nappali és levelező

„POLGÁRI JOG” c. tantárgy„POLGÁRI JOG” c. tantárgy
Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat 
A tárgy jegyzője: Dr. Bíró György tszv. egy. tanárA tárgy jegyzője: Dr. Bíró György tszv. egy. tanárgy j gy j y gy gygy j gy j y gy gy

Dr. Csécsy György egyetemi tanárDr. Csécsy György egyetemi tanár
TananyagTananyag

Általános rész (1.Általános rész (1.--5. előadás)5. előadás)
Személyek jogai (6.Személyek jogai (6.--10. előadás)10. előadás)
Szellemi alkotások jogai (11.Szellemi alkotások jogai (11.--14. előadás)14. előadás)
–– AA szellemiszellemi alkotásokrólalkotásokról általábanáltalában.. AA szellemiszellemi alkotásalkotás kritériumaikritériumai.. AA

szerzőszerző személyéhezszemélyéhez fűződőfűződő ésés vagyonivagyoni jogaijogai SzerzőiSzerzői jogbitorlásjogbitorlásszerzőszerző személyéhezszemélyéhez fűződőfűződő ésés vagyonivagyoni jogaijogai.. SzerzőiSzerzői jogbitorlásjogbitorlás..
SzomszédosSzomszédos jogok,jogok, aa közösközös jogkezelésjogkezelés.. FelhasználásiFelhasználási szerződésekszerződések.. AzAz
iparjogvédelmiiparjogvédelmi eszközökrőleszközökről általábanáltalában.. AA szabadalmazhatószabadalmazható találmánytalálmány..
SzolgálatiSzolgálati ésés alkalmazottialkalmazotti találmányoktalálmányok.. AA szabadalmiszabadalmi oltalomoltalom
k l tk ék l tk é H ál tiH ál ti i t lt li t lt lkeletkezésekeletkezése.. HasználatiHasználati mintaoltalommintaoltalom..

–– AA knowknow--howhow.. MikroelektronikaiMikroelektronikai félvezetőfélvezető termékektermékek topográfiájatopográfiája.. AA
formatervezésiformatervezési mintaminta oltalmaoltalma.. Védjegy,Védjegy, származásszármazás ésés eredeteredet--
megjelölésmegjelölés.. SzerződésekSzerződések alapvetőalapvető jellemzőijellemzői azaz iparjogvédelemiparjogvédelem
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ÁllamÁllam-- és Jogtudományi Karon oktatott tárgy és Jogtudományi Karon oktatott tárgy 
BScBSc Anyagmérnök szak nappaliAnyagmérnök szak nappaliBSc BSc –– Anyagmérnök szak nappaliAnyagmérnök szak nappali
Kohómérnök szak III. évf. levelezőKohómérnök szak III. évf. levelező

„Iparjogvédelem” c. tantárgy„Iparjogvédelem” c. tantárgy
Heti 2 óra előadás (fakultatív)Heti 2 óra előadás (fakultatív)Heti 2 óra előadás (fakultatív)Heti 2 óra előadás (fakultatív)

TananyagTananyag
A szellemi alkotások joga két fő területének (szerzői jog és A szellemi alkotások joga két fő területének (szerzői jog és 
iparjogvédelem) elhatárolásaiparjogvédelem) elhatárolása
SzabadalomSzabadalomSzabadalomSzabadalom
Használati mintaHasználati minta
Chip, Szoftver, KnowChip, Szoftver, Know--howhowp, ,p, ,
Formatervezési mintaFormatervezési minta
VállalatVállalat-- és árujelzők joga, védjegyés árujelzők joga, védjegy
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ÁllamÁllam-- és Jogtudományi Karon oktatott tárgy és Jogtudományi Karon oktatott tárgy 
A é ökA é ök fi ik é ök k III é f lifi ik é ök k III é f liAnyagmérnökAnyagmérnök--fizikusmérnök szak III. évf. nappalifizikusmérnök szak III. évf. nappali

Iparjogvédelem” c tantárgyIparjogvédelem” c tantárgy„Iparjogvédelem” c. tantárgy„Iparjogvédelem” c. tantárgy
Heti 2 óra előadás (kötelező)Heti 2 óra előadás (kötelező)

TananyagTananyagTananyagTananyag
AA szellemiszellemi alkotásokalkotások jogajoga kétkét főfő területénekterületének (szerzői(szerzői jogjog ésés iparjogvédelem)iparjogvédelem)
elhatárolásaelhatárolása.. AA szerzőiszerzői jogjog bemutatásabemutatása.. SzolgálatiSzolgálati jellegűjellegű művekművek..
AA szoftver,szoftver, mintmint sajátossajátos szerzőiszerzői műmű.. AdatbázisokraAdatbázisokra vonatkozóvonatkozó speciálisspeciáliss o t e ,s o t e , tt sajátossajátos s e ős e ő űű datbá so adatbá so a o at o óo at o ó spec á sspec á s
szabályokszabályok..
AA szabadalmaztathatószabadalmaztatható találmánytalálmány kritériumaikritériumai.. AA szabadalmaztatásiszabadalmaztatási eljáráseljárás..
AA szabadalmiszabadalmi jogviszonyjogviszony jellemzőijellemzői.. TalálmányTalálmány-- ésés szabadalombitorlásszabadalombitorlás..
SzabadalmiSzabadalmi oltalomoltalom korlátaikorlátai.. SzolgálatiSzolgálati ésés alkalmazottialkalmazotti találmánytalálmány..
KnowKnow--howhow fogalmafogalma ésés jogijogi védelmevédelme..
VállalatVállalat-- ésés árujelzőkárujelzők jogajoga.. VédjegyVédjegy fogalmafogalma.. VédjegyoltalomVédjegyoltalom keletkezésekeletkezése..
KizárásKizárás azaz oltalombóloltalombólKizárásKizárás azaz oltalombóloltalomból..
VédjegyjogviszonyVédjegyjogviszony jellemzőijellemzői.. VédjegybitorlásVédjegybitorlás..
SzerzőiSzerzői művekművek (szoftver)(szoftver) felhasználásifelhasználási szerződésekszerződések.. KiadóiKiadói szerződésszerződés..
TervezésiTervezési ésés kutatásikutatási szerződésszerződés
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TervezésiTervezési ésés kutatásikutatási szerződésszerződés..
SzabadalmiSzabadalmi licencialicencia szerződésszerződés.. KnowKnow--howhow licenciaszerződéslicenciaszerződés..
VédjegylicenciaVédjegylicencia ésés franchisefranchise szerződésszerződés..



ÁllamÁllam-- és Jogtudományi Karon oktatott tárgy és Jogtudományi Karon oktatott tárgy 
IIII--IIIIII--IV évf nappali levelezőIV évf nappali levelezőIIII IIIIII IV. évf. nappali, levelezőIV. évf. nappali, levelező

„Iparjogvédelem Európában” c. tantárgy„Iparjogvédelem Európában” c. tantárgy
Heti 2 óra előadás (fakultatív)Heti 2 óra előadás (fakultatív)

TananyagTananyag
Az iparjogvédelem nemzetközi és hazai fejlődéstörténete a magánjog Az iparjogvédelem nemzetközi és hazai fejlődéstörténete a magánjog 
európai fejlődésének tükrében.európai fejlődésének tükrében.p jp j
Az iparjogvédelem nemzetközi intézményrendszere.Az iparjogvédelem nemzetközi intézményrendszere.
Jogharmonizációs, jogegységesítés az iparjogvédelem területén.Jogharmonizációs, jogegységesítés az iparjogvédelem területén.
Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerepe, jelentősége, kapcsolata a Az Európai Szabadalmi Egyezmény szerepe, jelentősége, kapcsolata a 

b d l i j i bál á lb d l i j i bál á lmagyar szabadalmi jogi szabályozással.magyar szabadalmi jogi szabályozással.
Szabadalmi törvényünk a változások tükrében.Szabadalmi törvényünk a változások tükrében.
A formatervezési minta oltalmának európai uniós vonatkozásai.A formatervezési minta oltalmának európai uniós vonatkozásai.
A kö ö é i Védj d (CTM) lét h á á k f l t léA kö ö é i Védj d (CTM) lét h á á k f l t léA közösségi Védjegyrendszer (CTM) létrehozásának folyamata, lényeges A közösségi Védjegyrendszer (CTM) létrehozásának folyamata, lényeges 
elemei, előnyei, funkcionálása.elemei, előnyei, funkcionálása.
A magyar védjegytörvény illeszkedési szabályai. A Közösségi A magyar védjegytörvény illeszkedési szabályai. A Közösségi 
Védjegyrendszer és a magyar védjegyjogi szabályozás összefüggései, Védjegyrendszer és a magyar védjegyjogi szabályozás összefüggései, j gy gy j gyj g y gg ,j gy gy j gyj g y gg ,
kapcsolódási pontjai.kapcsolódási pontjai.
A földrajzi árujelzők oltalma Európában és Magyarországon. Az Európai A földrajzi árujelzők oltalma Európában és Magyarországon. Az Európai 
Uniós eredetvédelmi rendszerének jellemzői.Uniós eredetvédelmi rendszerének jellemzői.
A franchise szerződések tartalmi kérdései kodifikációs problémáiA franchise szerződések tartalmi kérdései kodifikációs problémái
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A franchise szerződések tartalmi kérdései, kodifikációs problémái. A franchise szerződések tartalmi kérdései, kodifikációs problémái. 
Az Európai Bíróság gyakorlata védjegyügyekben, a meghozott döntések Az Európai Bíróság gyakorlata védjegyügyekben, a meghozott döntések 
hatása az Európai Unió országainak ítélkezési gyakorlatára.hatása az Európai Unió országainak ítélkezési gyakorlatára.



ÁllamÁllam-- és Jogtudományi Karon oktatott tárgy és Jogtudományi Karon oktatott tárgy g y gyg y gy
Doktori Iskola, PhD képzésDoktori Iskola, PhD képzés

Szellemi alkotások joga I. és II. szakszemináriumSzellemi alkotások joga I. és II. szakszeminárium
Tárgyjegyző: Dr. Csécsy György egyetemi tanárTárgyjegyző: Dr. Csécsy György egyetemi tanár

Tananyag I.Tananyag I.
A szellemi alkotások jogának elvi kérdéseiA szellemi alkotások jogának elvi kérdései
Jogharmonizáció a szellemi alkotások joga területénJogharmonizáció a szellemi alkotások joga területén
A i j éd l tkö i é iA i j éd l tkö i é iAz iparjogvédelem nemzetközi egyezményeiAz iparjogvédelem nemzetközi egyezményei
Az iparjogvédelmi kodifikáció hazai eredményeiAz iparjogvédelmi kodifikáció hazai eredményei
A knowA know--how jogvédelmének problémáihow jogvédelmének problémái
A édjeg jog fejlődése s erepe a piacga daságbanA édjeg jog fejlődése s erepe a piacga daságbanA védjegyjog fejlődése, szerepe a piacgazdaságbanA védjegyjog fejlődése, szerepe a piacgazdaságban

Tananyag II.Tananyag II.
A jogegységesítés eredményei a nemzetközi iparjogvédelem területénA jogegységesítés eredményei a nemzetközi iparjogvédelem területén
A védjegyjogi jogharmonizáció az EUA védjegyjogi jogharmonizáció az EU ban és néhány európai országbanban és néhány európai országbanA védjegyjogi jogharmonizáció az EUA védjegyjogi jogharmonizáció az EU--ban és néhány európai országbanban és néhány európai országban
A magyar védjegyjog kapcsolata más jogterületekkelA magyar védjegyjog kapcsolata más jogterületekkel
A formatervezési mintaoltalom szabályozási és gyakorlati kérdéseiA formatervezési mintaoltalom szabályozási és gyakorlati kérdései
A kutatásiA kutatási-- és licenciaszerződések sajátosságaiés licenciaszerződések sajátosságai
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A kutatásiA kutatási-- és licenciaszerződések sajátosságaiés licenciaszerződések sajátosságai
A knowA know--how és a franchise szerződésekhow és a franchise szerződések



Kö ö ö ti t lőKö ö ö ti t lőKöszönöm megtisztelő Köszönöm megtisztelő 
figyelmüketfigyelmüket!!figyelmüketfigyelmüket!!
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