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TANTÁRGYI TEMATIKA
Anyagmérnök MSc
nappali/levelező
Tantárgy neve:

Tantárgy Neptun-kódja: MAKPOL264-17-M(L)
Tárgyfelelős intézet: Kerámia- és Polimermérnöki I.
SZELLEMI TULAJDON VÉDELME
Tantárgyelem: törzsanyag
Tárgyfelelős: Prof. Dr. Czél György egyetemi tanár
Közreműködő oktató(k):
Javasolt félév: 2/tavasz
Előfeltétel: Óraszám/hét: 0+3
Számonkérés módja: aláírás + gyakorlat
Óraszám/félév: 0+15
Kreditpont: 4
Munkarend: nappali, levelező
Tantárgy feladata és célja:
A tantárgy célja a szellemi tulajdon védelmére létrehozott jogi oltalmi formáinak megismertetése a
hallgatókkal.
A tantárgy bemutatja a hathatós szellemi tulajdonvédelem eszköztárát. Különösképpen az alább felsorolt
tématerületeket tárgyalja részletesen.
A szellemi tulajdonvédelem ágai és azok tárgykörei. A szerzői jog fogalma, tárgya és hatálya. A szerzői
jogvédő irodák feladata és jelentősége. Az önkéntes műnyilvántartás fogalma és jelentősége valamint az
eljárás menete. A szerzőt megillető jogok és ezek korlátai. Az egyes műfajok, műtípusok, illetve
felhasználások sajátos szabályai. A szakkönyv, mint szerzői jogi mű, a szabadfelhasználás esetei. A
szakcikk, mint szerzői jogi mű, idézés és hivatkozás. A kapcsolt és szomszédos jogosultságok és azok
korlátai a szerzői jogban. Az iparjogvédelemben ismert oltalmi formák felsorolása és tárgyköreinek rövid
áttekintése. A szabadalom, mint iparjogvédelmi oltalmi forma tartalma és korlátai. A szabadalmi leírás
szerkezetét. Mi az igénypontok szerepe és szerkezete. A szabadalmaztathatóság feltétele. Az EU
szabadalmak megszerzésének lehetőségei. A szabadalmi adatbázisok felépítése és jelentősége. A
használati mintaoltalmi bejelentés tartalma és felépítése. A védjegyek jelentősége és oltalmi köre. A bécsi
és nizzai osztályozási rendszer tartalma. A közösségi védjegy. A formatervezési mintaoltalom terjedelme
és jelentősége. A földrajzi árujelzők jelentősége. Az érvényesítés módszere és ennek az oltalmi formának a
tartalma.
Fejlesztendő kompetenciák:
tudás:
AT5, AT7
képesség:
AK11, AK12
attitűd:
AA2, AA5
autonómia és felelősség: AF3
Tantárgy tematikus leírása:
Előadás:
Gyakorlat:
1. A szellemi tulajdonvédelem ágai és azok tárgykörei.
Szakcikk felépítése
2. Az egyes műfajok, műtípusok, illetve felhasználások sajátos
szabályai. Az önkéntes műnyilvántartás fogalma és
jelentősége, valamint az eljárás menete
3. A szakkönyv, mint szerzői jogi mű, a szabadfelhasználás
esetei. A szerzői jogvédő irodák feladata és jelentősége
4. A szakcikk, mint szerzői jogi mű, idézés és hivatkozás. A
szerzői jog fogalma, tárgya és hatálya
5. A kapcsolt és szomszédos jogosultságok és azok korlátai a
szerzői jogban. A szerzőt megillető jogok és ezek korlátai
6. Az iparjogvédelemben ismert oltalmi formák felsorolása és
tárgyköreinek rövid áttekintése. Önkéntes műnyilvántartás
kutatás
7. A szabadalom, mint iparjogvédelmi oltalmi forma tartalma
és korlátai. Internetes adatbázisok
8. A szabadalmi leírás szerkezetét. Mi az igénypontok szerepe
és szerkezete. A szabadalmaztathatóság feltétele.
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9. Külföldi szabadalmak fordítása és értelmezése. Az EU
szabadalmak. megszerzésének lehetőségei. Espacenet
kutatása. A formatervezési mintaoltalom terjedelme és
jelentősége. A használati mintaoltalmi bejelentés tartalma és
felépítése. Használati mintaoltalom kutatása. A védjegyek
jelentősége és oltalmi köre. A bécsi és nizzai osztályozási
rendszer. tartalma. A közösségi védjegy. A védjegyek
használata. A földrajzi árujelzők jelentősége. Az
érvényesítés módszere és ennek az oltalmi formának a
tartalma
Félévközi számonkérés módja:

1 db félévközi zárthelyi sikeres megírása + 1 szabadalom fordítási feladat beadása
Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése:
A félév végén fordítási és szabadalom értelmezési feladatot kell leadni, melynek meg kell felelnie a
kiadott követelményeknek. A feladat értékelése 20 pont írásos beadandó 20 pont fordítás (min21 pont)
Értékelés ötfokozatú skálán.
Kötelező irodalom:
1. Dr. Csécsy György: A szellemi tulajdonvédelem alapjai
2. WIPO: Protection of Intellectual properties
3. L. Bently, B. Sherman: Intellectual Property Law
4. R. Radhakrishnan,S. Balasubramanian: Intellectual Property Rights
5. Howell Claire, Farrand Benjamin: Intellectual Property Law
Ajánlott irodalom:
1. Miskolci Egyetem: A szellemi tulajdon Tanulmánykötet 2011.ISBN 978-963-9988-26-2. Szerkesztő:
Dr. Barzó Tímea
1

Kötelező, kötelezően választható, szabadon választható (K, KV, SZV)
Javasolt félév számmal és keresztfélév miatt őszi/tavaszi (Ő/T) megjelöléssel. (pl.: 3. T)
3
Nappali/15 heti bontásba, levelező/félév
4
Számonkérés módja: aláírás, aláírás-gyakorlati jegy, aláírás-kollokvium, aláírás-beszámoló
5
Nappali/levelező
6
Értékelés fajtájának értelmezése: a: kétfokozatú (nem megf.,megf.), gy: ötfokozatú (1-5), k: ötfokozatú
(1-5), b: háromfokozatú (nem megf., megf., kiv.megf.)
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