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Az alap- és mesterképzésben részt vev hallgatÓk szellemitulajdon-védelmi tudásának bovítése

érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

pályázaton elnyerhet díjat !étesít a2015 februárjában végz s hallgatok részére.

A pályázat célja

Az Ujvári János diplomadíypályázat célja segíteni a felsooktatási tanulmányaik végéhez kozeledcí hallgatÓkat,

hogy diplomadolgozatuk témáját szellemitulajdon-védelmi szempontbÓl is megvizsgálják és feltérképezzék az

általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatÓsági lehetoségeit, A

pályamu írása kozben a hallgatÓk megismerheti'k a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést

kaphatnak eszkozrendszerének gazdasági és jogijelentoségébe gyakorlati oldalrÓl is.

Apályázat tartalma

A pályázaton egy minimum 10 oldal terjedelmu dolgozattal lehet nevezni, amiben a végz s hallgatÓ a

választott diplomamunka-, illetve szakdolgozati témájának szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel,

illetve olyan szak/diploma dolgozattal, aminek fo témája a szellemitulajdon-védelem. A kétfajta pályázat

értékelésnél a hivatal figyelembe veszi, hogy a dolgozat témája teljesen, Vagy részlegesen szellemitulajdon-

védelm, és indokolt esetben megosztott díjazást ítél oda a kategÓriában.

Apályázat megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával

támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatot a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

Apályázat versenyeztetésen alapul. A hallgatÓk az alábbi négy kategoriában pályázhatnak:

1. szabadalom/használatiminta-oltalom,
2. védjegyoltalom,
3. formatervezésiminta-oltaIom,
4. szez i jog.

A pályázok k re

A pályázaton azok a fels foku alap- és mesterképzésben részt vev hallgatok vehetnek részt, akik a

2014115 tanév oszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat.

Pályázati határid k

Apályázati jelentkezés határideje: 2014. november 17.

Apályázat leadási határideje: 2015. március 13.

Apályázati díj <isszege és elbírálása

A négy meghirdetett kategÓria mindegyikében az elscÍ három helyezett kerul díjazásra.

Élso oij rategoriánként: 150 0o0 Ft

Másodík díj liategoriánként: 125 000 Ft

Harmadik díj kategoriánként: 100 000 Ft

A pénzjutalomban nem részesrilo hallgatÓk értékes konyvajándékot vehetnek át'

o,r^rr^r^t részletes tartalmárÓl bovebb informáciÓ találhatÓ az SZTNH honlapján:

http ://www.sztn h, q ov. h u/h ivata I ro lll P o ktatas/


