Ujvári János diplomadíj-pályázati felhívás
A szellemitulajdon-védelem alapjainak megismerése, valamint az alap- és mesterképzésben
részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
pályázaton elnyerhető, egyedi hallgatói díjat létesít végzős hallgatók részére.
A szellemitulajdon-védelem kérdései egyre égetőbben jelentkeznek napjaink kiélezett gazdasági
versenyében. Az innováció a gazdasági növekedés egyik kulcsa, az innovációra fordított megtérülések
biztosításának egyik eszköze pedig az innovatív megoldások jogi védelme. A szerzői jogi kérdések napi
szinten felmerülnek az egyre komolyabb gazdasági károkat okozó letöltések és szoftverhamisítások
elleni fellépés kapcsán. Mindezen kihívások kezelésében fontos szerepe van a szellemitulajdonvédelem rendszerének.
Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez
közeledő hallgatókat abban, hogy diplomadolgozatuk témáját megvizsgálják a szellemitulajdonvédelem szempontjából is, és feltérképezzék az általuk választott téma oltalmazhatósági
lehetőségeit. A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti
alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe. Ez a kreatív
munka olyan tudáshoz juttatja a hallgatókat, amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy
mérnökként is hasznosíthatnak.
Pályázatunk névadója, Ujvári János a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának tragikusan fiatalon
elhunyt munkatársa volt, aki a szellemitulajdon-védelmi információkban való kutatás otthonát jelentő
könyvtár és szabadalmi tár vezetőjeként innovatív és kreatív megoldások bevezetésével segítette a
szellemitulajdon-védelem területén elérhető hatalmas tudásanyaghoz való hozzáférést minden
érdeklődő számára. A diplomadíj-pályázat az ő szellemiségének állít emléket.

A pályázók köre
A pályázaton a 2012/13 tanévben felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő, végzős hallgatók
vehetnek részt.

A pályázat tartalma
A végzős hallgató választott diplomamunka-, illetve szakdolgozati témájának meghatározott
szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel minimum 10 oldal terjedelemben. Ez
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tartalmazhatja például a terület legfőbb szellemitulajdon-védelmi vívmányait és a szakdolgozati téma
ehhez való kapcsolódásait, a választott téma iparjogvédelmi adatbázisokban való fellelhetőségének
vizsgálatát, illetve ennek tükrében a szabad felhasználás és az oltalmazhatóság lehetőségeinek
vizsgálatát hazai és nemzetközi vonatkozásban.
A saját téma vonatkozásainak feltárásakor a dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon
átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját
témájának, megoldásának vizsgálatát újdonság, oltalmazhatóság, illetve hasznosíthatóság
szempontjából.
A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:
1. szabadalom/használatiminta-oltalom,
2. védjegyoltalom,
3. formatervezésiminta-oltalom,
4. szerzői jog.
Egy pályázatban csak egy kategória jelölhető meg, azonban ha a diplomamunka, illetve
szakdolgozat tárgya olyan alkotómunka eredménye, amely több kategóriát is érint, a pályázatnak a
releváns oltalmi formák mindegyikével kapcsolatban tartalmaznia kell az elemző vizsgálatot. Ilyen
esetben az értékelés kiterjed az oltalmi formák közötti összefüggések szakszerű ismeretére is.

A pályázati díj összege és annak elbírálása
A pályázatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke által kijelölt bírálóbizottság
bírálja el. A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az
alábbiak szerint:
első díj
150 000 Ft,
második díj
125 000 Ft,
harmadik díj
100 000 Ft.
A SZTNH fenntartja a jogot, hogy a pályaművek színvonala alapján változtasson a kiadott díjak számán.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei
– A hallgató elvégzi a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által szervezett, 20 órás
szellemitulajdon-védelmi távoktatási tanfolyamot. Mentesül ez alól, ha korábban, az egyetem
által igazoltan, sikeresen elvégzett egy minimum 20 órás, szellemitulajdon-védelmi ismereteket
tartalmazó, egyetemi képzést.
– A hallgató a szakdolgozatához/diplomamunkájához kapcsolódó minimum 10 oldal terjedelmű
dolgozatban megvizsgálja az adott témakör meghatározott szellemitulajdon-védelmi
vonatkozásait egy szakmai konzulens támogatásával. A hallgató legalább három alkalommal
konzultál a hivatali témavezetővel.
– A hallgató a szakdolgozatát/diplomamunkáját sikeresen megvédi.
– A bírálóbizottság a bírálati szempontok alapján díjazásra érdemesnek ítéli a pályamunkát.
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A pályázat menete
1. A hallgató határidőre leadja pályázati jelentkezését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
pályázati koordinátorához az ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu címre, amely tartalmazza
– a hallgató szakdolgozatának/diplomamunkájának címét és vázlatát,
– egy rövid összefoglalót arról, hogy a témát milyen szellemitulajdon-védelmi szempontból
kívánja megvizsgálni a pályázó, valamint
– a témavezető konzulens írásos támogatását.
2. A pályázati jelentkezés alapján a hivatal szakmai konzulenst rendel a hallgató mellé.
Amennyiben a pályázat tartalma nem felel meg az elvárható követelményeknek, a hivatal fenntartja
a jogot, hogy elutasítsa a pályázatot.
3. A hallgató részt vesz egy szellemitulajdon-védelmi távoktatási képzésen (amennyiben még
nem vett részt ilyen irányú egyetemi képzésen), aminek módjáról a pályázati koordinátor
tájékoztatja a hallgatót.
4. A megszerzett tudás felhasználásával, valamint a szakmai konzulenssel való legalább három
alkalommal történő konzultáció segítségével a hallgató megírja a pályázatát, és az elkészült
pályázatot a szakdolgozattal/diplomamunkával együtt megküldi a pályázati koordinátornak pdf
formátumban. A diplomadíj-pályázat beérkezését a koordinátor visszaigazolja.
A pályázat elbírálását a hivatal munkatársaiból felállított, független szakértői bizottság végzi,
ennek eredményéről minden hallgató értesítést kap. A sikeres pályázók részére a díjat ünnepélyes
keretek között a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke adja át.

Határidők
A pályázati jelentkezés határideje:
A diplomadíj-pályázat leadási határideje:

2013. február 25.
2013. június 29.

A díjak átadása
A díjátadó ünnepélyes keretek között a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának székházában történik
évente egy alkalommal, szeptemberben. A pályadíjakat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a
díjátadóval egy időben utalja át a nyertes pályázóknak.

Budapest, 2013. január 31.
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