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Évközi jegy

A tananyag
Oktatási cél:
A hallgatók megismertetése a szellemi tulajdonvédelemmel.
Tematika:
Ütemezés:
Oktatási hét
Témakör
1.
Az innovációs folyamat gazdasági sajátosságai. A szabadalom gazdasági hatása. A műszaki fejlesztést
serkentő gazdasági elemek.
2.
A szabadalmi oltalom tárgya. A találmányból és szabadalomból eredő jogok és kötelezettségek. A
szabadalmi oltalom keletkezése, tartalma, korlátjai, időtartama, fenntartása.
3.
Találmány- és szabadalombitorlás. Hasznosítási szerződés. A szabadalom megsemmisítése és korlátozása.
4.
Az SZTNH eljárása szabadalmi ügyekben. Határidők, igazolások, képviselet, nyilvánosság. Érdemi
vizsgálat. Bírósági eljárás szabadalmi ügyekben, szabadalmi perek.
5.
A védjegyoltalom tárgya, a védjegyoltalom keletkezése, időtartama, tartalma, korlátjai, kimerülése, a
védjegyhasználat elmulasztása.
6.
A védjegyoltalom megszűnése, lemondás a védjegyoltalomról, a védjegy törlése, megszűnés a használat
hiánya miatt.
7.
Rektori szünet
8.
Bírósági eljárás védjegyügyekben, a földrajzi árujelzők oltalma. Nemzetközi és közösségi védjegyoltalom.
Madridi Megállapodás és Madridi Jegyzőkönyv.
9.
A használatiminta-oltalom tárgya, a mintaoltalom keletkezése és tárgya, a mintaoltalom korlátjai,
kimerülése, időtartama, terjedelme a mintaoltalom megszűnése.
10.
A formatervezésiminta-oltalom tárgya, a mintából és a mintaoltalomból eredő jogok és kötelezettségek. A
mintaoltalom keletkezése, tartalma, korlátjai, kimerülése, a mintaoltalom megszűnése.
11.
Bírósági eljárás mintaoltalmi ügyekben és perekben, mintaoltalmi perek.
12.
Szerzői jog, a védelem tárgya, vagyoni jogok. A számítógépi programalkotás.
13.
Iparjogvédelmi és szerzői jogi tájékoztatás, a szellemitulajdon-védelmi információ szerepe és jelentősége.
14.
Iparjogvédelmi adatbázisok, kutatási gyakorlatok.
Zh.
Félévközi követelmények
A hallgatók a félév anyagából zárthelyi dolgozatot írnak.
Oktatási hét
Zárthelyik (részbeszámolók,stb.)
14.
Zh.
A pótlás módja: Az igazolt hiányzás vagy elégtelen zárthelyi a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolható.
Az évközi jegy a zárthelyire kapott osztályzat. Az évközi jegy pótlására a vizsgaidőszakban nincs lehetőség.
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