Kérdések

M8M0001
Mi a szellemi tulajdon két területe?
Szerzıi jog és versenyjog
Iparjogvédelem és szerzıi jog
Márkavédelem és copyright

M8M0002
Az alábbiak közül mi nem tartozik az iparjogvédelem körébe? (2 megoldás van)
Szabadalom
Tisztességtelen verseny
Formatervezési minta
Védjegy
Copyright
Használati minta

M8M0003
Melyik állítás helyes?
A találmányok szabadalmi oltalmáról az 1995. évi XXXIII. törvény rendelkezik
A találmányok szabadalmi oltalmáról az 1991. évi XXXVIII. törvény rendelkezik
A találmányok szabadalmi oltalmáról az 1996. évi XLIII. törvény rendelkezik

M8M0004
Melyik állítás helyes?
A védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról az 1998. évi CXI. törvény rendelkezik.
A védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról az 1997. évi XI. törvény rendelkezik.
A védjegyek és a földrajzi árujelzık oltalmáról az 1999. évi LXIII. törvény rendelkezik.

M8M0005
Melyik 2 válasz nem helyes?
Szabadalmazható bármely technikai területen létrehozott találmány, ha
új
megkülönböztethetı
feltalálói tevékenységen alapul
iparilag alkalmazható
tudományos elméletnek minısül

M8M0006
Melyik 2 válasz nem helyes?
Védjegyoltalomban részesülhet
a növény- és állatfajta
a szó, szóösszetétel
a bető, szám
az ábra, kép
a sík- vagy térbeli alakzat
a szín, színösszetétel, fényjel, hologram
a hang
az áru fajtája, minısége, mennyisége

M8M0007
Mi a földrajzi árujelzık két csoportja?
kontinens- és országnév
regionális és településnév
földrajzi jelzés és eredetmegjelölés

M8M0008
Melyik válasz helyes?
A számítógépi program és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver)
a mikroelektronikai félvezetı termékek topográfiájának oltalma alatt áll
szerzıi jogi védelemben részesül
kiegészítı oltalmi tanúsítványt kaphat

M8M0009
Szerzıi jogi jogosultságok
a személyhez főzıdı és a vagyoni jogok
a személyhez és örököseihez főzıdı jogok
az alkotásból eredı vagyoni és nem-vagyoni jogok

M8M0010
A személyhez főzıdı (szerzıi) jogok
átruházhatók, átszállhatnak, és a szerzı lemondhat róluk
nem ruházhatók át, a jogok másként sem szállhatnak át, és a szerzı nem mondhat le róluk
nem ruházhatók át, a jogok másként sem szállhatnak át, de a szerzı lemondhat róluk

M8M0011
Milyen szervezet nevének rövidítése a WIPO?
Belsı Piaci Harmonizációs Hivatal
Európai Szabadalmi Hivatal
Szellemi Tulajdon Világszervezete
Nemzetközi Szabadalmi és Védjegyhivatal

M8M0012
Mi az SzTNH?
a szerzıi jogi testületeket irányító nemzeti hatóság
a szellemi tulajdon védelméért felelıs kormányhivatal

M8M0013
Mi az esp@cenet?
európai védjegybejelentéseket és lajstromozott védjegyeket tartalmazó adatbázis
szabadalmi és használatiminta-oltalmi dokumentumokat tartalmazó adatbázis
a közösségi növény- és állatfajtákat tartalmazó adatbázis

