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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező
jogszabályok,
- a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvény (a továbbiakban: KFItv.),
- a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Szt.),
- a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
HMOtv.),
- a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: FMOtv.),
- a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a
továbbiakban: Védjegytv.),
- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.),
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
valamint
- az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (a továbbiakban: ÜTVtv.)
alapján a következők szerint állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti
és Működési Rendjének részét képező szellemitulajdon-kezelési szabályzatát (a
továbbiakban: szabályzat).
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A jelen szabályzat alkalmazásában
a) dőlt betűs szövegrészek: a fontosabb vonatkozó jogszabályi rendelkezések, melyek
nem részei a szabályzatnak;
b) álló betűs szövegrészek: a szabályzat rendelkezései.
A szabályzat célja
2. §
(1) A szabályzat célja, hogy biztosítsa
a) a szabályzat hatálya alá tartozó személyek által létrehozott szellemi alkotások jogi
oltalomban részesítését;
b) a létrejött szellemi alkotások nemzeti közszolgálati, valamint gazdasági, illetve
társadalmi hasznosítását;
c) a hasznosító és más spin-off vállalkozások létrejöttét, illetve együttműködését az
Egyetemmel;
d) az Egyetem tudományos és gazdasági érdekeinek érvényesítését.
(2) A szabályzat a jogszabályokkal és az Egyetem belső szabályozóival összhangban
kívánja meghatározni
a) a szellemi alkotások oltalom alá helyezésének, hasznosításának, a hozzájuk
kapcsolódó jogok megszerzésének, átruházásának, hasznosító vállalkozásba
történő apportálásának eljárási szabályait, továbbá
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b)

a szellemi alkotásokat létrehozó személyek, kutatócsoportok, szervezeti egységek
és az Egyetem részesedésének módját a szellemi alkotások hasznosításából,
értékesítéséből származó bevételekből.
A szabályzat személyi hatálya
3. §

(1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed
a) az Egyetem valamennyi szervezeti egységére;
b) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban álló vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, továbbá az Egyetemre
vezényelt és kirendelt személyekre (a továbbiakban együtt: foglalkoztatotti
jogviszonyban álló személy);
c) az Egyetemen kutatás-fejlesztési, innovációs (a továbbiakban: KFI), illetve
oktatási tevékenységet végző, szellemi alkotást létrehozó, az intézménnyel
hallgatói jogviszonyban álló személyekre, beleértve a doktorandusz hallgatókat is;
d) az Egyetemen KFI-, illetve oktatási tevékenységet végző, szellemi alkotást
létrehozó vendégkutatókra;
e) az Egyetemen polgári jogi jogviszony keretében FI tevékenységet végző, szellemi
alkotást létrehozó gazdálkodó szervezetekre;
f) az Egyetem által vagy részesedésével FI tevékenységre, illetve szellemi alkotás
hasznosítására
alapított
gazdasági
társaságokra
és
e
társaságokkal
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyekre.
(2) Az (1) bekezdés c), d) és e) pontok alatti személyek, szervezetek azokban az
esetekben tartoznak a szabályzat hatálya alá, ha
a) az Egyetem infrastruktúráját – így különösen egyetemi eszközt, ingatlant,
épületet, humánerőforrást – használják és e tevékenység általános (rezsi)
költségét az Egyetem viseli, valamint
b) külön nyilatkozattal vagy a velük kötött szerződésben magukra nézve kötelezőnek
ismerik el a szabályzat rendelkezéseit, kivéve, ha jogszabály vagy a végzett KFI, oktatási vagy más, szellemi alkotást eredményező tevékenységet olyan pályázat,
szerződés keretében látják el, amelynek szabályozása másként rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó személyek, szervezetek szellemi alkotást
eredményező KFI-, oktatási vagy más tevékenységet csak a velük kötött szerződés vagy
a b) pont szerinti nyilatkozat aláírását követően végezhetnek.
A szabályzat tárgyi hatálya
4. §
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
a) a szabályzat személyi hatálya alá tartozók által az Egyetemen végzett KFI- és
oktatási tevékenység során létrehozott minden szellemi alkotásra és a hozzájuk
fűződő használati-, hasznosítási-, felhasználási– és tulajdonjogokra;
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b)

c)

azokra a szellemi alkotásokra is, amelyeket az Egyetem harmadik személlyel
kötött megállapodással vagy egyoldalú jognyilatkozattal ingyenesen vagy
visszterhesen szerez meg;
az Egyetemet megillető, egyéb szellemi tulajdonjogi elemekre.
1

Értelmező rendelkezések
5. §
E szabályzat alkalmazásában:
1. Apportálás: vagyoni értékkel rendelkező, forgalomképes dolog, szellemi alkotás,
vagyoni értékű jog nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság tulajdonába adása.
2.

Feltaláló:
Szt. 7. § (1) Feltaláló az, aki a találmányt megalkotta.
(2) Amíg jogerős bírósági ítélet mást nem állapít meg, azt a személyt kell feltalálónak
tekinteni, aki a szabadalmi bejelentésben eredetileg feltalálóként szerepelt, vagy akit
a szabadalmi lajstrom az erre vonatkozó bejegyzésnek az 55. § (2a) bekezdése szerinti
módosítását követően feltalálóként feltüntet.
(3) Ha többen közösen alkották a találmányt, a feltalálók szerzőségi részarányát - a
szabadalmi bejelentésben eredetileg megadott ellenkező megjelölés hiányában egyenlőnek kell tekinteni.
HMOtv. 6. § A minta feltalálója az, aki a mintát megalkotta.
7. § (1) A mintaoltalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg.
(2) Ha többen közösen alkották a mintát, a mintaoltalom a feltalálókat, illetve
jogutódjaikat közösen illeti meg. Ha többen egymástól függetlenül alkották a mintát,
a mintaoltalom azt a feltalálót vagy jogutódját illeti meg, aki a mintát korábbi
elsőbbséggel jelentette be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához.

3.

Formatervezési minta:
FMOtv. 1. § (1) Formatervezési mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom)
részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta (a továbbiakban: minta).
(2) Mintának minősül valamely termék egészének vagy részének megjelenése,
amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált
anyagok jellegzetességei - eredményeznek.
(3) Terméknek minősül bármely ipari vagy kézműipari árucikk. A termékek közé
tartoznak - egyebek mellett - a csomagolás, a kikészítés, a grafikai jelzések és a
nyomdai betűformák, valamint azok a részek is, amelyeket valamely összetett
termékben való összeállításra szántak. A számítógépi program nem tekinthető
terméknek.
(4) Összetett terméknek minősül az olyan alkotóelemekből álló termék, amelyek
eltávolításával a termék szétszedhető és utána újból összeállítható.
FMOtv. 12. § (1) A minta szerzője az, aki a mintát megalkotta.
FMOtv. 19. § (1) A mintaoltalom a bejelentés napjától számított öt évig tart.
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(2) A mintaoltalom további öt-öt éves időtartamra legfeljebb négyszer újítható meg.
Megújítás esetén az újabb oltalmi idő az előző oltalmi idő lejárati napját követő nappal
kezdődik.
FMOtv. 16. § (1) A mintaoltalom alapján a mintaoltalom jogosultjának kizárólagos joga
van a minta hasznosítására.
FMOtv. 14. § (1) Szolgálati minta annak a mintája, akinek munkaviszonyból folyó
kötelessége, hogy a minta tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
(2) A szolgálati mintára a mintaoltalom a szerző jogutódjaként a munkáltatót illeti
meg.
4.

Használati minta:
HMOtv. 1. § (1) Használatiminta-oltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom)
részesülhet valamely tárgy kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése (a
továbbiakban: minta), ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mintának minősül a berendezés és a több - egymással
kapcsolatban lévő - eszközből álló rendszer is, nem tartozik azonban a minta
fogalmába különösen a termék esztétikai kialakítása, a növényfajta, a vegyi termék és
a keverék.
HMOtv. 11. § (1) A mintaoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart.
HMOtv. 12. § A mintaoltalom alapján a mintaoltalom jogosultjának - a jogszabályok
keretei között - kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve
hasznosítására másnak engedélyt (licenciát) adjon. A kizárólagos hasznosítási jog
kiterjed a minta szerinti termék gazdasági tevékenység körében való előállítására,
használatára, forgalombahozatalára, forgalomba hozatalra ajánlására, ilyen célból való
raktáron tartására és behozatalára.
HMOtv. 8. § A munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy
közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
rendvédelmi
igazgatási
szolgálati
jogviszonyban,
honvédelmi
alkalmazotti
jogviszonyban álló vagy szolgálati viszonyban foglalkoztatott személy vagy
munkaviszony jellegű jogviszony keretében foglalkoztatott szövetkezeti tag által
alkotott mintára a szabadalmi törvénynek a szolgálati és az alkalmazotti találmányra
irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5. Hasznosítási engedély (licencia): a szellemi alkotással kapcsolatos, a jogosultat
megillető hasznosítási jog teljes vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott, illetve
korlátozásmentes átengedése.
6. 2 Hasznosítási szerződés (licenciaszerződés): nem átruházási, hanem engedélyezési
jellegű szerződés, amelyet akkor alkalmaznak, ha az alkotás hasznosítója nem az alkotás
elsődleges jogosultja (a szerző, a lajstromba vett a szabadalmas, védjegyjogosult stb.),
hanem más személy. A licenciaszerződés altípusai az egyes alkotástípusok esetében a
következők:
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a)

b)
c)
7.

hasznosítási szerződés: szabadalom (szabadalmi licenciaszerződés); használati és
formatervezési minta (mintaoltalmi licenciaszerződés); növényfajta (fajtaoltalmi
licenciaszerződés),
használati szerződés: védjegy (védjegylicencia-szerződés),
felhasználási szerződés: szerzői mű.

Hasznosító vállalkozás:
KFItv. 3. § 4. hasznosító vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi
alkotás hasznosítása céljából alapított gazdasági társaság, amely nem pénzbeli
hozzájárulásként rendelkezésre bocsátás, átruházás vagy hasznosítási szerződés
alapján vált a költségvetési kutatóhelyen, valamint a felsőoktatási intézményben
létrejött szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultjává vagy hasznosítójává.
KFItv. 34. § (2) Költségvetési kutatóhely által alapított vagy részesedésével működő
hasznosító vállalkozásra a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti intézményi
társaságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

8.

Innováció:
KFItv. 3. § 6. innováció: egy új vagy továbbfejlesztett termék vagy folyamat, vagy
ezek kombinációja, amely jelentősen különbözik a jogi formájától vagy finanszírozási
módjától függetlenül az adott szervezet korábbi termékeitől vagy folyamataitól, és
amelyet termék esetén a potenciális felhasználók számára elérhetővé tettek, vagy
amelyeket folyamat esetén a szervezet használatba vett, továbbá amely lehet
a) termék innováció: egy új vagy továbbfejlesztett termék vagy szolgáltatás, amely
jelentősen különbözik a vállalkozás olyan termékeitől, szolgáltatásaitól, amelyet már
bevezetett a piacra,
b) üzleti folyamat innováció: egy vagy több üzleti tevékenységéhez - így különösen a
termelés, disztribúció és logisztika, marketing és értékesítés, információs és
kommunikációs technológia, az adminisztráció és a menedzsment, termék-, és
folyamat fejlesztés - kapcsolódó új vagy továbbfejlesztett üzleti folyamat, amely
jelentősen különbözik a vállalkozás korábbi üzleti folyamataitól, és amelyeket a
vállalkozás használatba vett.

9.

Innovációs partnerség:
Kbt. 95. § (1) Az innovációs partnerség olyan sajátos közbeszerzési eljárás, aminek
célja egy innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztése, és az
ennek eredményeként létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt
követő beszerzése, feltéve, hogy azok megfelelnek a felek által az innovációs
partnerségi szerződésben megállapított teljesítményszinteknek és maximális
költségeknek.

10. Kutatás-fejlesztés:
KFItv. 3. § 11. kutatás-fejlesztés: magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott
kutatást és a kísérleti fejlesztést.
KFItv. 3. § 1. alapkutatás: kísérleti vagy elméleti munka, amelyet elsősorban a
jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek
megszerzésének érdekében folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok
közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását.
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KFItv. 3. § 2. alkalmazott kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek
célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy
szolgáltatások kifejlesztéséhez vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások
jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez, amely magában foglalja komplex
rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi
környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező
környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben
ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez
szükséges.
KFItv. 3. § 7. kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb
vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és
felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása
céljából, különösen:
a) az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását,
megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek;
b) az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti
modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési
körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az
esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető
termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése;
c) a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti projektek
kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk
túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal
történjen, és amelyek egyidejűleg megfelelnek a kutatás alapvető ismérveinek
(újszerűség, bizonytalanság, kreativitás), valamint amelyek módszeresen folytatott és
megismételhető tevékenységnek tekinthetők. Ide nem értve azokat a szokásos vagy
időszakos változtatásokat, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási
eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e
változtatások fejlesztésnek minősülnek.
11. Közfinanszírozású támogatás:
KFItv. 3. § 10. közfinanszírozású támogatás: az államháztartásról szóló törvény
szerinti költségvetési támogatás, ideértve az európai uniós forrásokat is, továbbá az
állami részvétellel létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás,
12. Konzorcium:
KFItv. 3. § 8. konzorcium: a részes felek polgári jogi szerződésben szabályozott
munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési és innovációs projekt közös
megvalósítása céljából,
13. Növényfajta:
Szt. 105. § a) növényfajta: az a legkisebb besorolású önálló növényrendszertani
egységen belüli növénycsoportosítás, amely csoportosítás - függetlenül attól, hogy
kielégíti-e az oltalmazhatósági feltételeket
Szt.
106.
§ (1)
Növényfajta-oltalomban
megkülönböztethető, egynemű, állandó és új.

részesülhet

a

növényfajta,

ha
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Szt. 108. § (1) A növényfajta nemesítője az, aki a növényfajtát nemesítette, vagy
felfedezte és kifejlesztette.
Szt. 109. § (1) A növényfajta-oltalom alapján a növényfajta-oltalom jogosultjának (a
továbbiakban: jogosult) kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására.
Szt. 111. § A végleges növényfajta-oltalom - a megadástól számítva - szőlők és fák
esetében harminc évig, egyéb növényfajták esetében huszonöt évig tart.
Szt. 108. § (5) A nemesítő személyhez fűződő jogaira, a növényfajta-oltalmi igényre,
valamint a szolgálati és az alkalmazotti növényfajtára és annak díjazására egyebekben
a 7. § (2)-(7) bekezdéseiben és a 8. § (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 9-17. §okban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
14. Spin-off vállalkozás: jelen szabályzat alkalmazásában – az OECD Titkárságának 2000.
évi ajánlása alapján – olyan, kutatási eredmények hasznosítására létrejött gazdálkodó
szervezet, amelyre a következő jellemzők közül legalább egy érvényes:
a) közfinanszírozású kutatási intézmény (pl. kutatóintézet vagy egyetem)
alkalmazottja alapította;
b) olyan, új cég, amely technológiáját közfinanszírozású kutatási intézménytől
szerezte licenciaszerződés keretében;
c) közfinanszírozású kutatási intézmény alapította vagy ilyen szervezet
tőkerészesedéssel vesz részt benne.
15. Szabadalmazható találmány:
Szt. 1. § (1) Szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag
alkalmazható találmány a technika bármely területén.
(2) Nem minősül az (1) bekezdés szerinti találmánynak különösen
a) a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer;
b) az esztétikai alkotás;
c) a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás,
valamint a számítógépi program;
d) az információk megjelenítése.
Szt. 9. § (1) Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó
kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
(2) Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból
eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása
munkáltatója tevékenységi körébe tartozik.
10. § (1) A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót
illeti meg.
(2) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltató
azonban jogosult a találmány hasznosítására. A munkáltató hasznosítási joga nem
kizárólagos; a munkáltató hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog a
munkáltató megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll
át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.
16. Szabadalom:
Szt. 19. § (1) A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának - a
szabadalmasnak - kizárólagos joga van a találmány hasznosítására.
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Szt. 22. § A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított húsz évig
tart.
17. Szellemi alkotás:
KFItv. 3. § 21. szellemi alkotás: az az alkotás, illetve műszaki megoldás, amely
alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom,
növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát
képezze, vagy amely jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll, ideértve
az üzleti titok védelméről szóló törvény által oltalomban részesített védett ismeretet
is.
18. Szellemi alkotás hasznosítása:
a) Találmány:
aa) a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba
hozatala, illetve forgalomba hozatalra ajánlása, ilyen célokból történő
raktáron tartása vagy az országba behozása;
ab) a találmány tárgyát képező eljárás használata vagy másnak az eljárás
használatra ajánlása;
ac) a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított termék előállítása,
használata, forgalomba hozatala, illetve forgalomba hozatalra ajánlása, ilyen
célokból raktáron tartása vagy az országba behozása.
b) Formatervezési minta: a minta szerinti termék előállítása, használata, forgalomba
hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból
való raktáron tartása.
c) Használati minta: a minta szerinti termék gazdasági tevékenység körében való
előállítása, használata, behozatala és forgalomba hozatala.
d) Növényfajta: az oltalom alatt álló növényfajta szaporítóanyagának előállítása vagy
többszörözése; szaporítás céljából előkészítése; forgalomba hozatalra ajánlása;
forgalomba hozatala; az országból kivitele; az országba behozatala; bármelyik,
említett cselekmény céljából raktáron tartása.
e) Védjegy: különösen a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán; a
megjelölést hordozó áru forgalomba hozatala, eladásra való felkínálása, valamint
forgalomba hozatal céljából történő raktáron tartása; szolgáltatás nyújtása vagy
annak felajánlása a megjelölés alatt; a megjelölést hordozó áruknak az országba
történő behozatala vagy onnét történő kivitele; a megjelölés használata az üzleti
levelezésben vagy a reklámozásban.
f) Szerzői mű: különösen a többszörözés, a terjesztés, a nyilvános előadás, a
nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az
eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő
továbbközvetítése, az átdolgozás és a kiállítás.
19. Szellemi alkotás értékesítése: általános szóhasználat szerint ellenérték fejében történő
átruházást (adásvételt) jelent.
Szt. 13. § (2) A szolgálati találmány értékesítésének kell tekinteni
a) a találmány hasznosítását (19. §), ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet
teremtése vagy fenntartása érdekében történő mellőzését is;
b) a hasznosítás más részére történő engedélyezését;
c) a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges átruházását.
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20. Szellemi tulajdon:
KFItv. 3. § 20. szellemi tulajdon: a szellemi alkotásokra és egyes teljesítményekre, az
árujelzőkre (védjegyek és földrajzi árujelzők) a szerzői jogi és iparjogvédelmi
törvényben, a védett ismeretekre nézve az üzleti titok védelméről szóló törvényben,
továbbá az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban és nemzetközi
egyezmények által biztosított jogi oltalom.
A szellemi tulajdon védelme a polgári jog egyik területe, amely kizárólagos vagyoni és
személyhez fűződő jogok biztosításával nyújt jogi oltalmat a szellemi alkotások, árujelzők
létrehozói számára. A szellemitulajdon-védelem két nagy ága az iparjogvédelem és a
szerzői jogi védelem.
a) Iparjogvédelem: a polgári jog azon részterülete, amelynek körébe a következő
alkotásfajták tartoznak: a találmányok, a használati minták, a formatervezési minták
(dizájnok), a növényfajták és a különböző árujelzők, így a védjegyek és a földrajzi
árujelzők. Az iparjogvédelmi jogviszony az oltalom megszerzésével, illetve azon lépések
megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják.
b) Szerzői jog: védelemben részesíti, például az irodalmi, tudományos, művészeti
alkotásokat (műveket), szoftvereket, adatbázisokat és – az ún. kapcsolódó jogok révén
– a felhasználásukkal összefüggő teljesítményeket. A szerzői művek esetében a
jogviszony a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik.
21. Szerzői mű:
Szjt. 1. § (1) Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.
(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e
- az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül
különösen:
a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
b) a nyilvánosan tartott beszéd,
c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban:
szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített
minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték,
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül,
f) a rádió- és a televíziójáték,
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás),
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon
létrehozott alkotás és annak terve,
i) a fotóművészeti alkotás,
j) a térképmű és más térképészeti alkotás,
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a
városépítészeti együttes terve,
l) a műszaki létesítmény terve,
m) az iparművészeti alkotás és annak terve,
n) a jelmez, a díszlet és azok terve,
o) az ipari tervezőművészeti alkotás,
p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.
(3) A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó
egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi,
esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől.
22. Találmányi díj:
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Szt. 13. § (1) A szolgálati találmány értékesítése esetén a feltalálót találmányi díj illeti
meg, ha
a) a találmányt szabadalom védi, az értékesítés megkezdésétől a végleges szabadalmi
oltalom, illetve - ha a találmány tárgyára kiegészítő oltalmat (22/A. §) szereztek - a
kiegészítő oltalom megszűnéséig;
b) a találmány végleges szabadalmi oltalma, illetve - ha a találmány tárgyára
kiegészítő oltalmat (22/A. §) szereztek - kiegészítő oltalma a munkáltató lemondása
vagy a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt szűnt meg, az értékesítés
megkezdésétől addig az időpontig, amikor a szabadalom, illetve a kiegészítő oltalom
lejárat miatt szűnt volna meg;
c) a találmányt titokban tartják, az értékesítés megkezdésétől a találmány
nyilvánosságra jutásáig, vagy - ha ez a későbbi - a találmánynak a munkáltatóval
történő ismertetésétől számított húsz év elteltéig.
HMOtv. 9. § A minta feltalálójának személyhez fűződő jogaira, díjazására és a
mintaoltalmi igényre egyebekben a szabadalmi törvénynek a feltaláló személyhez
fűződő jogaira, díjazására és a szabadalmi igényre vonatkozó szabályait kell
megfelelően alkalmazni.
FMOtv. 14. § (5) A szolgálati és az alkalmazotti mintára, valamint a szerző díjazására
egyebekben megfelelően alkalmazni kell a szabadalmi törvénynek a szolgálati és az
alkalmazotti találmányra vonatkozó rendelkezéseit, a következő eltérésekkel:[…]
c) a szerzőnek csak olyan szolgálati minta értékesítése esetén jár díj, amelyre a
mintaoltalom kiterjed.
23. Újdonságrontás: az újdonság követelménye abszolút jellegű, időbeli és térbeli
korlátozás nélkül érvényesül (azaz az elsőbbségi időpont előtt a világon bárhol, bármikor
nyilvánosságra jutott információt újdonságrontó ténynek kell minősíteni). Az adott
információ akkor újdonságrontó, ha az bárki számára hozzáférhető, azaz nem szükséges,
hogy a valóságban ahhoz ténylegesen bárki hozzá is jusson.
24. Üzleti titok – védett ismeret (know-how):
ÜTtv. 1. § (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben,
vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva
vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült
összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott
helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.
(2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas
módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat
vagy ezek összeállítása.
25. Védjegy:
Védjegytv. 1. § (1) Védjegyoltalomban részesülhet minden megjelölés, amely
a) alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások
áruitól vagy szolgáltatásaitól; és
b) a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a
nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudják határozni a védjegybejelentő által
igényelt, illetve a védjegyjogosult javára fennálló oltalom tárgyát.
(2) Védjegyoltalomban részesülhetnek különösen a következő megjelölések:
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a) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat is;
b) betű, szám;
c) ábra, kép;
d) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
e) szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
f) hang;
g) mozgást megjelenítő megjelölés;
h) pozíciómegjelölés;
i) multimédia-megjelölés;
j) mintázat; valamint
k) többféle megjelölés összetétele.
Védjegytv. 9. § (1) A védjegy jogi oltalma (a továbbiakban: védjegyoltalom) azt illeti
meg, aki a megjelölést az ebben a törvényben előírt eljárás útján lajstromoztatja.
Védjegytv. 11. § (1) A védjegyoltalom a bejelentés napjától számított tíz évig tart.
(2) A védjegyoltalom további tíz-tíz éves időtartamra megújítható. Megújítás esetén
az újabb oltalmi idő az előző oltalmi idő lejárati napját követő nappal kezdődik.
Védjegytv. 12. § (1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga
van a védjegy használatára.
A szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos hatáskörök
6. §
KFItv. 34. § (3) A költségvetési kutatóhely - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel -, valamint
a felsőoktatási intézmény évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámolót
készít a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter részére arról, hogy a
szellemitulajdon-kezelési szabályzatában rögzítettekkel összhangban hogyan valósultak
meg a kutatóhelyen létrehozott szellemi alkotásokra vonatkozó hasznosítási célok.
(1) A szellemi tulajdon kezelési rendszerének irányítási feladatait a rektor vagy az általa
kijelölt kutatás-fejlesztési és innovációs feladatokért felelős vezető gyakorolja (a
továbbiakban: FI vezető).
(2) A FI vezető feladata különösen
a) 3 a jelen szabályzat céljait követő szellemitulajdon-kezelési tudatosság,
szabályozottság és szellemitulajdon-védelmi irányelvek érvényesülésének
támogatása,
b) a jelen szabályzat szerinti egyetemi jogszerzés, illetve joglemondás
folyamataiban, szerződéskötési és nyilatkozattételi jog kötelezettségvállalás
rendjének megfelelő gyakorlásában való közreműködés, a kötelezettségvállalás
rendjéről szóló egyetemi szabályzatban megadott felhatalmazás alapján
szerződéskötési és nyilatkozattételi jog gyakorlása,
c) a jelen szabályzat céljával összhangban álló egyetemi érdekek érvényesítésének
és képviseletének biztosítása,

3

Módosította a 107/2021. (X. 27.) szenátusi határozat.
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d)
e)
f)
g)

h)
i)

a jelen szabályzathoz kapcsolódó szerződési és nyilatkozati mintarend
támogatása,
iparjogvédelmi eljárás egyetemi felügyelete,
4
a szellemitulajdon-kezelést érintő rektori döntések előkészítése,
az Egyetem vagyonkörébe tartozó szellemi alkotások és az azokhoz fűződő jogok
szakmai Nyilvántartásának (a továbbiakban: Nyilvántartás) működtetése során az
adatszolgáltatás, az információrendszerezés és a kommunikáció támogatása,
az Innovációs és Technológiai Irodához (a továbbiakban: ITI) rendelt feladatok
felügyelete,
jelen szabályzat alkalmazását támogató folyamatábrák és feladatmátrixok
elkészítése, naprakészen tartása és kommunikációja.

(3) A gazdasági főigazgató feladata
a) az Egyetem vagyonkörébe tartozó szellemi alkotások és az azokhoz fűződő jogok
számviteli jellegű nyilvántartásának működtetése;
b) a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok nyilvántartás szerinti vagyoni értékének
meghatározása,
c) a szellemi alkotások hasznosítása előtt előzetes véleménynyilvánítás.
(4) 5 A FI vezető évente jelentést készít a szabályzat érvényesüléséről a KFItv.-ben
előírtak szerint. A jelentés összeállítása és elkészítése az ITI feladata. Az ITI megkeresése
alapján, a beszámoló elkészítését valamennyi, érintett szervezeti egység köteles a
rendelkezésére álló információk átadásával segíteni.
II. FEJEZET
ELJÁRÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Az Egyetem jogszerzésével kapcsolatos rendelkezések
7. §
Szjt. 30. § (1) Eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző
jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból
folyó kötelessége.
(1) Jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozók által az Egyetem szervezeti keretei
között végzett tevékenység során létrehozott, szolgálati jellegű szellemi alkotáshoz fűződő
valamennyi jog az Egyetemet illeti meg a szerző személyhez fűződő jogai, valamint a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével. Az Egyetem szervezeti keretei között végzett
tevékenységnek minősül az Egyetemen fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból –
ide értve a vezénylést, s ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb (különösen
megbízási) jogviszonyt – folyó kötelességként végzett tevékenység.
(2) Nem kell az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha
a) jogszabály vagy szerződés ettől eltérően rendelkezik;
b) 6 az adott jogról az Egyetem nyilatkozatában – akár előzetesen, akár utólag –
lemondott;
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c)

az Szt. 11. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot az Egyetem határidőben nem
tette meg.

(3) A szerzői mű esetén az (1) bekezdést oly módon kell alkalmazni, hogy az Egyetemen
foglalkoztatott oktató, tanár vagy kutató által a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból –
ide értve a vezénylést, s ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb (különösen
megbízási) jogviszonyt – folyó kötelességként készített szerzői mű a munkakörének
részeként készült szerzői műnek (foglalkoztatotti jogviszonyban létrehozott mű,
továbbiakban: szolgálati szerzői mű) minősül, amelynek átadásával – a szerző személyhez
fűződő jogai kivételével – minden vagyoni jogot az Egyetem szerez meg.
(4) 7 A szellemi alkotás szolgálati jellegének vagy a szolgálati jelleg hiányának
megállapítására az alkotó 26. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti írásbeli nyilatkozata,
illetve az Egyetem arra vonatkozó nyilatkozata, illetve tudomásulvétele alapján kerül sor,
a 13. §.-ban foglalt rendelkezések szerint, illetve alkalmazása mellett.
(5) 8 Nem szolgálati szerzői műként, hanem szerződés alapján kerül a felhasználási jog az
Egyetem vagyonkörébe abban az esetben, ha az Egyetemen foglalkoztatott oktató vagy
kutató, vagy további más személy az Egyetem magasabb vagy kiemelt vezetőjének,
kutatóműhelye vezetőjének, illetve projektfinanszírozás esetén a projektvezető felkérésére
készít szerzői művet munkakörén kívül az erre irányuló felhasználási szerződés és díjazás
alapján.
(6) A szolgálati szerzői mű kiadását az Egyetem kiadóként, illetve folyóirataiban törekszik
biztosítani, amennyiben a kiadási követelményeknek megfelel és a szerző nem, vagy
eredménytelenül kezdeményezi az Egyetem tudományos elismerését is erősítő hazai vagy
külföldi kiadásként történő további felhasználást. Az Egyetem szolgálati szerzői művel
kapcsolatos jogainak körében, valamint az Egyetem kizárólagos felhasználói joga esetén
a) az Egyetem foglalkoztatottja esetén a munkáltatói joggyakorló,
b) egyéb esetekben a FI vezető
engedélyezi a szerző kérelmére a mű további felhasználását.
(7) A vonatkozó törvényekben, illetve az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján,
a) a szolgálati találmányra (használati és formatervezési mintára, növényfajtára) a
szabadalom (vagy a vonatkozó iparjogvédelmi oltalom) az alkotó (feltaláló)
jogutódjaként az Egyetemet illeti meg;
b) az alkalmazotti találmányra (használati és formatervezési mintára, növényfajtára)
a szabadalom (vagy a vonatkozó iparjogvédelmi oltalom) az alkotót (feltalálót)
illeti meg, és az Egyetem az Szt. 10. § (2) bekezdése szerint jogosult a
hasznosítására.
8. §
KFItv. 30. § A költségvetési kutatóhelynek minősülő központi költségvetési szervre,
továbbá az állami tulajdonban lévő közhasznú nonprofit gazdasági társasági formában
működő kutatóhelyre jogszabály erejénél fogva átszálló, illetve az általa ellenérték fejében
vagy ingyenesen szerzett szellemi alkotásokhoz fűződő jogok, valamint a szellemi alkotás
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hasznosítására létrejövő, a 34. § szerinti hasznosító vállalkozás részesedése - az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdésétől eltérően - az adott,
kutatóhelynek minősülő központi költségvetési szervet, illetve közhasznú nonprofit
gazdasági társaságot illetik.
(1) Az Egyetemet képviselő, illetve jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyeknek,
szervezeti egységeknek az általában elvárható gondossággal kell eljárniuk olyan
szerződések megkötésekor, illetve olyan jognyilatkozatok megtételekor, amelyek
befolyásolhatják az Egyetemnek a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszerzését vagy az
ezekkel való rendelkezésének jogát. E személyek, egységek feladata elősegíteni a szellemi
tulajdonjogok megszerzését, védelmét és megtartását az Egyetem számára, továbbá
tevékenységükkel, magatartásukkal nem akadályozhatják vagy korlátozhatják az Egyetem
jogszerzését, a jogok védelmét vagy a szellemi alkotások hasznosítását.
(2) 9 Az Egyetem képviseletében eljáró, illetve jelen szabályzat hatálya alá álló személyek,
szervezeti egységek feladata gondoskodni arról, hogy harmadik személyekkel,
szervezetekkel megvalósítani tervezett KFI tevékenység megkezdése előtt írásban,
megállapodásban – konzorciumi, kutatási megállapodás – rögzítésre kerüljenek az
együttműködés feltételei. E megállapodásokban – egyebek mellett – rendelkezni kell a
létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő jogokról, azok megosztásáról is. Általános
szabályként a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok a feleket az alkotás létrehozatalához
való hozzájárulásuk arányában illetik meg, ezen szabálytól azonban a szerződésben a felek
– amennyiben az Egyetem érdekeit szolgálja – eltérhetnek. Az érintettek a tárgyalások
során szakterületi segítséget kérhetnek az ITI-től.
(3) Ha jogszabály, pályázati felhívás vagy támogatási szerződés másként nem rendelkezik
– általános szabályként – a konzorciumi megállapodás megkötésekor a következőket kell
figyelembe venni:
a) a konzorcium bármely tagja kizárólagos joggal rendelkezik minden olyan szellemi
alkotás felett, amely – dokumentálható módon – a konzorcium által megvalósított
tevékenységtől függetlenül, azt megelőzően került a tulajdonába;
b) amennyiben az a) pont szerinti szellemi alkotás a konzorciumi tevékenység során
hasznosításra, felhasználásra kerül, a hasznosítási, felhasználási jog
terjedelméről, az alkotók, szerzők díjazásáról, a szellemi alkotás védelmével
kapcsolatos költségek viseléséről szerződésben kell rendelkezni;
c) a konzorciumi tevékenység keretében, a konzorcium által elnyert források
felhasználásával létrehozott szellemi alkotásokkal összefüggő jogokról és azok
megosztásáról
a
konzorciumi
tagok
szintén
közösen
döntenek
a
projektköltségekhez, illetve a szellemi alkotás létrejöttéhez való hozzájárulásuk,
valamint az a) pont szerinti alkotás felhasználásának figyelembevételével.
(4) Közfinanszírozású támogatással megvalósított projekt esetében az Egyetem
képviseletében eljáró és minden, a jelen szabályzat hatálya alá álló személynek biztosítania
kell, hogy a létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatos lehető legteljesebb jogosultságok
az Egyetemhez kerüljenek a jogszabályok és a támogatási szerződések adta keretek
között.
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(5) A szabályzat személyi hatálya alá tartozók olyan szellemi alkotást is felajánlhatnak az
Egyetem számára, amely nem tartozik a szabályzat tárgyi hatálya alá, függetlenül attól,
hogy ezen alkotás jogvédelem alatt áll-e. Ilyen esetben az Egyetem legfeljebb 30 napon
belül nyilatkozik arról, hogy a szellemi alkotást befogadja-e, kivéve, ha a felek közösen
ennél rövidebb vagy hosszabb határidőben állapodnak meg.
(6) A KFItv. 30. §-a értelmében az Egyetemre a jogszabály erejénél fogva átszálló, illetve
az általa ellenérték fejében vagy ingyenesen szerzett szellemi alkotásokhoz fűződő jogok,
valamint a szellemi alkotás hasznosítására létrejövő hasznosító vállalkozás részesedése –
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdésétől eltérően – az
Egyetemet illetik.
(7) Az Egyetem a jelen szabályzat alapján őt megillető szellemi alkotásokhoz kapcsolódó
jogokról lemondhat a kutató javára, illetve a neki felajánlott szellemi alkotást elutasíthatja.
A hallgatókra vonatkozó külön szabályok
9. §
(1) Az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban állók (a továbbiakban: hallgatók) a 3. § (1)
bekezdés c) pontjában és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tartoznak e
szabályzat hatálya alá.
(2) 10 Amennyiben az Egyetem valamely szervezeti egysége a hallgatót KFI, oktatási vagy
más, szellemi alkotás létrehozásával járó tevékenységbe kívánja bevonni, az érintett
személlyel hallgatói munkaszerződést vagy egyéb, polgári jogi szerződést köt. E jogviszony
keretében létrehozott szellemi alkotások az Egyetem tulajdonát képezik, és rájuk a
szolgálati jellegű szellemi alkotásokra vonatkozó eljárási rendet kell alkalmazni.
(3) 11 A (2) bekezdésben meghatározottak szerint a hallgatóval kötött szerződésben
rendelkezni kell különösen a szellemi alkotással összefüggő jogokról, az alkotás esetleges
hasznosításáról és a hallgató díjazásáról, valamint a jelen szabályzatban foglaltak
nyilatkozattal történő elfogadásáról. A szerződéskötésért és a nyilatkozat aláírattatásáért
az a szervezeti egység a felelős, amelyik a szóban forgó tevékenységbe bevonja a
hallgatót.
(4) Amennyiben az Egyetem a szabályzat személyi hatálya alá nem eső hallgatók által
létrehozott szellemi alkotást hasznosítani kívánja, a hallgatóval külön szerződést kell kötni.
A hallgató maga is felajánlhatja a szabályzat tárgyi hatálya alá nem tartozó szellemi
alkotását, ebben az esetben a 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
A vendégkutatókra vonatkozó külön szabályok
10. §
(1) Az Egyetemen KFI, oktatási vagy más, szellemi alkotás létrehozásával járó
tevékenységet ellátó vendégkutatók a 3. § (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően tartoznak e szabályzat hatálya alá. A 3. § (2) bekezdés b) pont
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szerinti nyilatkozat aláírattatásáért az a szervezeti egység a felelős, amelyik a szóban forgó
tevékenységbe bevonja a vendégkutatót.
(2) Amennyiben az Egyetemmel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyek más szervezetnél – vendégkutatóként – folytatnak szellemi
alkotást eredményező tevékenységet, a befogadó intézménnyel az Egyetem előzetesen
megállapodást köt a szellemi alkotáshoz fűződő jogok kezeléséről és megosztásáról. A
megállapodás-tervezet elkészítésébe az ITI szakterületi tanácsokkal vesz részt.
A szellemi alkotások bejelentése
11. §
Szt. 11. § (1) A feltaláló köteles a szolgálati és az alkalmazotti találmányt, megalkotását
követően, haladéktalanul ismertetni a munkáltatóval.
(1) A jelen szabályzat szerint az Egyetem vagyonkörébe sorolandó vagy sorolható szellemi
alkotás alkotója bejelentési eljárásban értesíti az Egyetemet. A bejelentés címzettje a
rendszeresített elektronikus bejelentőlapon az ITI útján a FI vezető.
(2) A szerzői művekre vonatkozóan a jelen § szabályait a 7. § (3) bekezdésében foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A bejelentett szellemi alkotás komplex jogvédelmi és hasznosítási kérdéseiben az ITI
konzultációt folytat a bejelentővel és intézkedési tervet készít. Komplex kérdés lehet
különösen:
a) az alkotás oltalomképességének megítélése, az iparjogvédelmi oltalom
megszerzésének (fenntartásának) lépései;
b) az iparjogvédelmi oltalom alá helyezhető szellemi alkotásoknál a szolgálati vagy
alkalmazotti jelleg;
c) szolgálati jelleg esetén az Egyetem az alkotásra igényt tart-e, kíván-e
iparjogvédelmi bejelentést tenni vagy az alkotást titokban tartani;
d) alkalmazotti jelleg esetén az Egyetem él-e az alkotás hasznosítási jogával;
e) a hasznosítás lehetőségei és feltételei;
f) az Egyetemet illető jogokról történő lemondás és annak indoklása;
g) várható kiadások és ezek egyetemi vállalása beleértve az oltalomszerzés- és
fenntartás, hasznosítás költségeit, továbbá (tudományos, szakmai, gazdasági
stb.) előnyök, bevételek az Egyetem számára;
h) indokolt-e az eltérés a szabályzatban rögzített általános – különösen a díjazási –
feltételektől;
i) egyedi innovációs, iparjogvédelmi, hasznosítási tervezés szükségessége.
Az iparjogvédelmi eljárás
12. §
Szt. 12. § (1) A munkáltató a szolgálati találmány ismertetésének átvételét követő ésszerű
időn belül köteles szabadalmi bejelentést tenni; köteles továbbá az általában elvárható
gondossággal eljárni a szabadalom megszerzése érdekében.
(2) A munkáltató eltekinthet a szabadalmi bejelentés megtételétől, vagy a bejelentést
visszavonhatja, ha a találmányt - annak elismerése mellett, hogy az az ismertetés
átvételének időpontjában egyébként szabadalmazható lenne - titokban tartja, és üzleti
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titkot képező megoldásként hasznosítja. A munkáltató e döntéséről köteles tájékoztatni a
feltalálót.
(3) Vita esetén a munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a megoldás az ismertetés
átvételének időpontjában nem volt szabadalmazható.
(1) Amennyiben az Egyetem az iparjogvédelmi jogok megszerzése, fenntartása mellett
dönt, az ITI előkészíti és a szükséges, jogi, pénzügyi jóváhagyást követően 30 napon belül
elindítja a szellemi alkotás jellegétől függő iparjogvédelmi eljárást.
(2) Az oltalomszerzés költségei az Egyetemet terhelik. Amennyiben a szellemi alkotás
létrehozására más intézménnyel, gazdálkodó szervezettel együttműködésben került sor, a
költségek – eltérő megállapodás hiányában – a jogosultság arányában oszlanak meg.
(3) 12 Amennyiben az Egyetem az oltalmazható szellemi alkotásra nem kíván oltalmat
szerezni, hanem szakmai vagy üzleti megfontolások miatt titokban tartja, az ITI erről az
alkotót haladéktalanul írásban értesíti. Az alkotó a szellemi alkotás tárgyával összefüggő
információt az értesítést követően az Egyetem írásbeli engedélye nélkül nem hozhat
nyilvánosságra. Az alkotás Egyetem által történő hasznosítása esetén az alkotót a
jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak alapján díj illeti meg.
(4) Az iparjogvédelmi eljárások teljes folyamatában az alkotóknak együtt kell működniük
az ITI-vel, a megbízott szabadalmi ügyvivővel és ügyvéddel vagy az Egyetem által bevont
szakértőkkel, különösen az iparjogvédelmi eljárásokhoz szükséges dokumentumok
aláírásában, szakmai információk biztosításában különösen az iparjogvédelmi
bejelentésben, a vizsgálatot végző szervezetek, hatóságok számára készülő beadványok
kidolgozásában.
(5) Az iparjogvédelmi eljárást megelőzően és az eljárás során a szellemi alkotást kizárólag
titoktartási megállapodás mellett lehet megosztani harmadik felekkel.
A szerzői művek szolgálati jellegének megállapítása
13. §13
1) Az Egyetemen foglalkoztatott oktató, tanár vagy kutató szerzői művének szolgálati
jellege a 26. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozat, s annak Egyetem általi
elfogadása, tudomásulvétele szerint kerül megállapításra. Az Egyetem által tudomásul
vettnek kell tekinteni azt a szabályosan, az Egyetem által meghatározott tartalmi és formai
követelmények szerint megtett szerzői nyilatkozatot, amelyre az Egyetem a beérkezését
követő 8 (nyolc) napon belül nem reagál.
(2) Az Egyetem a szolgálati jelleg hiányára vonatkozó nyilatkozatot elutasítja, amennyiben
az Egyetemen foglalkoztatott oktató, tanár vagy kutató a szerzői művet a munkakörének
részeként készítette, különösen, ha a szerzői mű tantervben meghatározott tantárgyi
program kötelező irodalom jegyzékén szerepel vagy annak oktatásba történő beemelése
tervezett. Amennyiben az Egyetem a szolgálati jelleg hiányára vonatkozó szerzői
nyilatkozatra elutasító nyilatkozatot tesz, úgy a szerzői mű szolgálati jellegű műként kerül
megállapításra és nyilvántartásba vételre.
12
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(3) Amennyiben a szerző az Egyetem felhívása ellenére, a felhívás szerző általi
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem tesz a mű szolgálati jellegére
vonatkozó, illetve a 26. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot, úgy a szerzői
mű szolgálati jellege vagy a szolgálati jelleg hiánya az Egyetem nyilatkozata alapján
kerül megállapításra. Az Egyetemnek ennek során mérlegelnie kell a szerzői mű
elkészítésének idejét és helyét, a munkaköri leírásából folyó kötelességeit, az igénybe
vett erőforrásokat és ki kell kérni a munkáltatói jogkört gyakorló álláspontját.
(4) Ha az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazását követően a szerző később vitatja,
hogy a szerzői mű a munkakörének részeként szolgálati jellegű műként készült, akkor
a korábbi nyilatkozat alapján, és az ügy összes körülményeire tekintettel a FI vezető
felülvizsgálja a szerzői mű szolgálati jellegének fenntartását. A felülvizsgálat során
mérlegelni kell a szerző nyilatkozatát, a szerzői mű elkészítésének körülményeit, idejét
és helyét, a munkaköri leírásából folyó kötelességeit, az igénybe vett erőforrásokat és
ki kell kérni a munkáltatói jogkört gyakorló álláspontját. A szerzői mű szolgálati
jellegének fenntartására vagy a szolgálati jelleg hiányának megállapítására az FI vezető
döntése alapján, illetve döntése szerint kerül sor.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott, a szerzői mű szolgálati jellegének vitatására
vonatkozó jogosultság a 26. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozat megadását,
illetve annak Egyetem általi elfogadását, tudomásulvételét követő 30 (harminc) napon
belül illeti meg a szerzőt.
(6) A szerzőnek a 26. § (4) bekezdésében meghatározott nyilatkozata alapján a
szolgálati jelleg hiányáról tett elfogadó nyilatkozatot, illetve annak tudomásulvételét az
Egyetem később vitathatja, amennyiben annak valótlanságára, megalapozatlanságára
vonatkozó információ jut a tudomására. Ebben az esetben az ügy összes körülményeire
tekintettel a FI vezető felülvizsgálja a szerzői mű szolgálati jellegének fenntartását. A
felülvizsgálat során mérlegelni kell a szerző nyilatkozatát, a szerzői mű elkészítésének
idejét és helyét, a munkaköri leírásából folyó kötelességeit, a szerzői mű oktatásban
való alkalmazásának kérdéseit, az igénybe vett erőforrásokat, a munkáltatói jogkört
gyakorló álláspontját. A szerzői mű szolgálati jellegének fenntartására vagy a szolgálati
jelleg hiányának megállapítására az FI vezető döntése alapján, illetve döntése szerint
kerül sor.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott jogosultság a 26. § (4) bekezdésében
meghatározott nyilatkozat elfogadását, illetve tudomásulvételét követő 30 (harminc)
napon belül illeti meg az Egyetemet, ide nem értve azt az esetet, amennyiben az ügyben
vagy azzal összefüggésben más egyetemi, hatósági vagy bírósági eljárás van
folyamatban.
Szakmai értékelés a bejelentési eljárásban
14. §
(1) A bejelentett szellemi alkotásról – a szerzői művek kivételével – az ITI a hazai és
nemzetközi standardok alapján szakmai értékelést készít.
(2) A szakmai értékelés az alábbiakra terjed ki:

19. oldal, összesen: 29

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a szellemi alkotással kapcsolatos szakmai, technológiai szempontok, az alkotás
technológiai „érettsége”, előnyei a technika állásához képest;
az iparjogvédelmi oltalom megszerzésének formái, útvonalai, területi
kiterjesztései, várható költségei és ezek megtérülése;
képviselő (szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd) bevonásának szükségessége;
a szellemi alkotással kapcsolatos piaci szempontok, a piacképesség, a
versenytársak elemzése, a hasznosítás, üzletfejlesztés lehetőségei és feltételei;
harmadik felek jogai;
a szellemi alkotással kapcsolatos pénzügyi szempontok; az alkotók és az Egyetem
szakmai és pénzügyi hozzájárulásai; várható eredmények;
a további fejlesztések lehetőségei, ráfordításai, ezek megtérülése.

(3) 14 Külső értékelési szakértőt kell bevonni olyan várható hasznosítási cselekmények
esetén, illetve a számviteli előírásokkal összhangban, amikor a piaci érték megállapítása
kötelező vagy indokolt, de az arányosság elvét minden esetben figyelembe kell venni, tehát
ha a külső értékelési szolgáltatás becsült ellenértéke a hasznosításból várható bevétel felét
meghaladja, akkor nem célszerű külső szakértő bevonása.
(4) Az ITI köteles figyelemmel kísérni az iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom alatt álló
szellemi alkotások oltalmazási eljárásaival, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek
határidejét és – döntéshozatal esetén – észszerű időn belül előkészíteni azt kifizetésre.

III. FEJEZET
A HASZNOSÍTÁS SZABÁLYAI
A hasznosítás általános szabályai
15. §
(1) Az egyetemi hasznosítás kiterjed a következő tevékenységekre:
a) belső, saját tevékenységi körben történő alkalmazás, hasznosítás;
b) 15 a hasznosítás harmadik személy részére történő engedélyezése;
c) a szellemi alkotás egyetemi hasznosító vagy más vállalkozás részére történő
rendelkezésre bocsátása nem pénzbeli hozzájárulásként (apportálás);
d) 16 a szellemi alkotásból, illetve az iparjogvédelmi oltalomból eredő vagyoni jogok
átruházása (végleges eladása, átengedése).
(2) 17 A szellemi alkotások alkotói kötelesek közreműködni az alkotásuk hasznosítását
érintő egyetemi folyamatokban, így különösen partnerek keresésében, az alkotás szakmai
ismertetésében, fejlesztési javaslatok kutatásában, elkészítésében, hasznosítási terv
készítésében.
(3) Az Egyetem vagyonkörébe tartozó szerzői művek kereskedelmi értékesítése során
elsődleges cél, hogy a szerzői művet annak célközönsége minél szélesebb körben
megvásárolja.
14
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Belső hasznosítás
16. §18
Szt. 10. § (2) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltató
azonban jogosult a találmány hasznosítására. A munkáltató hasznosítási joga nem
kizárólagos; a munkáltató hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog a
munkáltató megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át;
egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.
Szt. 7. § (7) A szabadalmi bejelentés közzététele előtt a találmányt csak a feltaláló, illetve
jogutódja hozzájárulásával szabad nyilvánosságra hozni.
Szt. 11. § (3) A munkáltató az alkalmazotti találmányt csak a feltalálónak a találmány
nyilvánosságra hozatalához való jogával [7. § (7) bek.] összhangban hasznosíthatja.
Szolgálati találmány, használati vagy formatervezési minta esetében az Egyetemnek joga
van az alkotás belső, saját tevékenységi körében történő hasznosítására. Az alkotót
minden típusú hasznosítási cselekmény után – így a belső hasznosítás esetén is – megilleti
a jogszabályokban és jelen szabályzatban megállapított díjazás, kivéve, ha ettől a felek
egyező akarattal eltérnek. E rendelkezés nem alkalmazható a szolgálati jellegű szerzői mű
belső felhasználása esetén.
A hasznosítás más részére történő engedélyezése
17. §
(1) Az Egyetem a tulajdonában lévő szellemi alkotások hasznosítására harmadik
személynek engedélyt (licenciát) adhat. Az Egyetem, mint licenciaadó és a hasznosító,
mint licenciavevő jogait és kötelezettségeit hasznosítási szerződésben kell rendezni.
(2)

A hasznosítási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) a hasznosítási engedély terjedelmének, személyi, területi és időbeli hatályának,
díjának, díj fizetés módjának, esedékességének pontos meghatározására, a
licenciavevő hasznosítási és továbbfejlesztési kötelezettségére;
b) a megfelelő titoktartási rendelkezések meghatározására;
c) a felek kötelezettségeire;
d) a kellék- és jogszavatosságra vonatkozó rendelkezések pontos meghatározására,
az ehhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségre
vonatkozó rendelkezéseket.
19

(3) Az Egyetem a hasznosítási szerződés egész tartama alatt köteles helytállni azért, hogy
harmadik személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan joga, amely a hasznosítást
akadályozza vagy korlátozza, illetve, hogy a találmány műszakilag megvalósítható (jog- és
kellékszavatosság).
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A szellemi alkotás apportálása
18. §
KFItv. 34. § (1) A költségvetési kutatóhely, valamint a felsőoktatási intézmény a szellemi
alkotást a szellemitulajdon-kezelési szabályzatában foglaltak szerint hasznosíthatja vagy
értékesítheti.
(2) Költségvetési kutatóhely által alapított vagy részesedésével működő hasznosító
vállalkozásra a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti intézményi társaságra
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(1) Az Egyetem a tulajdonában lévő szellemi alkotást vállalkozások számára – hasznosítási
céllal – rendelkezésre bocsáthatja. A hasznosítást megvalósító vállalkozás lehet
a) a KFItv. szerinti hasznosító vállalkozás;
b) az a) pontba nem tartozó spin-off vállalkozás;
c) az a) és b) pontokba nem tartozó vállalkozás.
(2) 20 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozásra a KFItv. 34. §-ában foglaltakat, az
Nftv. intézményi társaságra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a vonatkozó egyetemi
szabályzatokat kell alkalmazni.
(3) Az Egyetem tulajdonában lévő szellemi alkotások rendelkezésre bocsátásának módjai:
a) az Egyetem által alapított vagy részesedésével működő hasznosító vállalkozás
esetében
aa) az Egyetem a szellemi alkotást nem pénzbeli hozzájárulásként a hasznosító
vállalkozás rendelkezésére bocsátja (apportálja), amely esetben az
Egyetemnek a hasznosító vállalkozásban tagsági jogviszonya (és üzletrésze)
keletkezik, és a vállalkozás által történő hasznosításból származó bevételekből
a társasági jog szabályai szerint részesedik;
ab) 21 a hasznosító vállalkozásban az Egyetem kizárólag pénzbeli hozzájárulást
teljesít, és a szellemi alkotás hasznosítására licenciaszerződésben ad
engedélyt a vállalkozás számára, amely esetben az Egyetemnek tagsági
jogviszonya (üzletrésze) keletkezik és a vállalkozás általi hasznosításból
származó bevételekből a társasági jog szabályai szerint részesedésszerzésre,
továbbá a licenciaszerződésben meghatározott licenciadíjra jogosult;
b) az Egyetem a részvétele nélkül alapított spin-off vagy más vállalkozás részére a
szellemi alkotás hasznosítására licenciaszerződésben ad engedélyt, amely esetben
az Egyetem a vállalkozás által történő hasznosítás bevételéből licenciadíj
formájában részesül.

A szellemi alkotásból, illetve az iparjogvédelmi oltalomból
eredő vagyoni jogok átruházása
19. §
Az Egyetem a tulajdonában lévő szellemi alkotásból eredő igényt, illetve az iparjogvédelmi
oltalomból származó jogokat átruházhatja (véglegesen eladhatja). Az átruházásra irányuló

20
21

Módosította a 107/2021. (X. 27.) szenátusi határozat.
Módosította a 107/2021. (X. 27.) szenátusi határozat.

22. oldal, összesen: 29

szerződés alapján az Egyetem ezen igényeket és jogokat a vevőre ruházza a vevő által
fizetett ellenérték ellenében.
Lemondás a szellemi alkotásról, illetve a hozzá fűződő jogokról
20. §
Szt. 11. § (1) A feltaláló köteles a szolgálati és az alkalmazotti találmányt, megalkotását
követően, haladéktalanul ismertetni a munkáltatóval.
(2) A munkáltató az ismertetés átvételétől számított kilencven napon belül köteles
nyilatkozni arról, hogy a szolgálati találmányra igényt tart-e, illetve az alkalmazotti
találmányt hasznosítani kívánja-e.
(…)
(4) A szolgálati találmánnyal a feltaláló rendelkezhet, ha a munkáltató ehhez hozzájárul,
vagy ha a munkáltató a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja.
(5) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót a munkáltató hasznosítási
jogának terhe nélkül illeti meg, ha a munkáltató ehhez hozzájárul, vagy ha a munkáltató
a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja.
(1) Az Egyetem lemondhat az őt megillető vagy részére felajánlott szellemi alkotáshoz
fűződő jogokról. A lemondásnál figyelembe kell venni az állami követelésről való lemondás,
valamint az állami tulajdon ingyenes átruházására vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(2) 22 A szolgálati jellegű szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jog vagy a jogok egy
része az alkotót illetheti meg, ha az Egyetem ehhez hozzájárul (joglemondó nyilatkozatot
tesz vagy az alkotóval ilyen tartalmú megállapodást köt), vagy ha az Szt. 11. § (2)
bekezdése szerinti nyilatkozat megtételét 90 naptári napon belül elmulasztja (90 napos
szabály).
(3) Az Egyetem dönthet úgy, hogy a szolgálati találmányok esetében kezdeményezett
szabadalmi bejelentést visszavonja vagy a szükséges eljárási díjakat nem fizeti meg és
ezzel lemond az ideiglenes szabadalmi oltalomról. Ilyen esetben – az intézkedés megtételét
megelőzően – köteles felajánlani az alkotónak (feltalálónak) a szabadalmi igény ingyenes
átruházását, az alkalmazotti találmány tekintetében érvényesülő hasznosítási jog
kikötésével vagy anélkül. Az ideiglenes oltalomról való lemondás a feltaláló hozzájárulása
nélkül is hatályos. Ezen rendelkezést a többi, iparjogvédelmi oltalomban részesíthető
szellemi alkotás esetében is megfelelően alkalmazni kell.
(4) 23 Az alkalmazotti találmányra az oltalom az alkotót az Egyetem hasznosítási jogának
terhe nélkül illeti meg, ha az Egyetem az Szt.-ben meghatározott ezen jogáról írásban
lemond, vagy ha az Szt. 11. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételét 90 naptári
napon belül elmulasztja. Ezen rendelkezést a többi, iparjogvédelmi oltalomban részesíthető
szellemi alkotás esetében is értelemszerűen alkalmazni kell.
(5) Amennyiben az Egyetem a szellemi alkotáshoz fűződő jogairól az eljárás bármely
szakaszában lemond, az alkotót mindezen jogok ingyenesen megilletik azzal, hogy az
esetleges további hasznosítás nyereségéből az Egyetem igényt tarthat a lemondás
időpontjáig keletkezett kiadásainak mértékéig terjedő részre vagy a nettó árbevétel
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meghatározott mértékére. A lemondásról szóló döntésben meg kell határozni az alkotóval
szembeni pénzügyi elvárások összegét és erről az alkotót értesíteni kell.
A hasznosításból befolyó díjak és azok megosztása
21. §
(1) Az alkotót a szellemi alkotás hasznosítása esetén – a hatályos jogszabályokkal és jelen
szabályzatban foglaltakkal összhangban megállapított összegű – alkotói díj illeti meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően
a) 24 a szerzői művekre vonatkozó felhasználási díjakra vonatkozó részletes
szabályokat a rektor utasításban állapítja meg,
b) a szolgálati szerzői mű esetén a szerzőt külön díjazás nem illeti meg, de az
Egyetem általi kereskedelmi hasznosítása esetén az Egyetem a bevételt kiadói
tevékenységének finanszírozására fordítja.
(3) 25 A szolgálati találmány értékesítése esetén a feltaláló a jogszabályban
meghatározottak szerint részesül találmányi díjban A feltalálót a hasznosítás, az egyes
hasznosítási engedélyek és az átruházás esetén külön-külön, valamint a hasznosítás
harmadik személy részére történő ellenérték nélküli engedélyezése és harmadik személy
részére történő az ingyenes átruházása esetén is megilleti a találmányi díj.
(4) A találmányi díjat az Egyetem, mint munkáltató köteles fizetni; közös szabadalom
esetében pedig – a szabadalmastársak eltérő megállapodása hiányában – a hasznosító
szabadalmastárs. A hasznosítás engedélyezése és átruházás esetén a jogszerző a
díjfizetési kötelezettséget átvállalhatja az Egyetemtől.
(5) A hasznosításért járó találmányi díjnak arányban kell állnia azzal az összeggel, amelyet
az Egyetem (vagy a hasznosító szabadalmastárs) fizetne szabadalmi licenciaszerződés
keretében, hasznosítási engedély ellenértékeként, a találmány szerinti műszaki területen
kialakult licenciaforgalmi viszonyok alapján.
(6) A hasznosítás engedélyezése vagy a szabadalom átruházása esetén a találmányi
díjnak a hasznosítási engedély vagy az átruházás ellenértékével vagy a hasznosítás
ellenérték nélküli engedélyezéséből, illetve az ingyenes átruházásból származó gazdasági
előnnyel kell arányban állnia.
(7) A találmányi díj mértékének megállapítása során az (5) és a (6) bekezdés szerinti
arányt az Egyetemnek a találmány megalkotásához nyújtott hozzájárulására és a feltaláló
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredő kötelességeire is figyelemmel kell
meghatározni. Titokban tartott találmány esetén figyelembe kell venni a feltalálót – az
oltalomszerzés elmulasztása miatt – érő hátrányokat is.
(8) 26 Az alkalmazotti találmány hasznosításáért járó díjat az Egyetem, több munkáltató
esetén – eltérő megállapodásuk hiányában – a hasznosítók a hasznosítás arányában
fizetik. A hasznosítási jog ellenében járó díj meghatározásakor az (5) bekezdés szerinti
rendelkezést kell figyelembe venni. A növényfajta nemesítőjének, a használati minta
24
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feltalálójának, valamint a formatervezési minta szerzőjének díjazására az (1)-(7)
bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(9) Az alkotó díjazására az Egyetemmel, a hasznosító szabadalmastárssal vagy a
jogszerzővel kötött szerződése (pl. találmányi díjszerződés vagy felhasználási szerződés)
az irányadó. Az Szt.-ben, illetve jelen szabályzatban a díjazásra vonatkozóan leírtaktól –
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a felek egyező akarattal eltérhetnek.
22. §
(1) A szellemi alkotás Egyetem által történő hasznosítása során az alkotói díj alapjának
meghatározásakor abból az összegből kell kiindulni, amelyért a szóban forgó alkotás a
piacon (hasznosítási engedély vagy átruházás révén) beszerezhető lenne.
(2) A hasznosítás engedélyezése (licencia) esetén az alkotói díj kiindulási alapja az
Egyetemnek fizetett licenciadíj, a szellemi alkotás átruházása esetén pedig a kapott
vételár.
(3) A (2) bekezdés szerinti összeg meghatározásakor az Egyetem részéről figyelembe kell
venni minden kapcsolódó, számszerűsíthető előnyt, juttatást beleértve a licenciavevő/
vevő által kibocsátott részvényeket vagy kialakított üzletrészeket, kivéve a
licenciavevő/vevő részéről az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat,
jogokat.
(4) Hasznosító, valamint más spin-off vállalkozás révén történő hasznosítás esetében az
alkotói díj alapját egyedileg kell megállapítani, külön értékelve azt a körülményt, hogy az
Egyetem, valamint az alkotó részesedéssel rendelkezik-e az adott cégben.
(5) 27 A szellemi alkotás valamelyik hasznosítási formájából eredő bevételt csökkenteni
kell az alkotás előállításával, illetve megszerzésével, értékelésével, jogi oltalmának
megszerzésével, fenntartásával, valamint hasznosításával összefüggő költségekkel.
23. §
(1) Az alkotói díj összege a 22. § (1) bekezdésében meghatározott díjalap %-os arányában
kerül megállapításra, illetve megosztásra az alkotók, az alkotók szervezeti egysége vagy
kutatócsoportja között a jelen §-ban megállapított keretszabályok alkalmazásával.
(2) 28 A szellemi alkotás létrehozásában részt vevő alkotók részesedése a díjalap 40-60%a. A kutatót foglalkoztató szervezeti egység vagy kutatócsoport a díjalap 10%-20%-ában
részesülhet, míg az Egyetem részesedése a díjalap 20-40%-a. Az alkotói díjszerződésben
ezektől az arányoktól – az alkotó javára – el lehet térni.
(3) A konkrét megosztást a jelen szabályzatban rögzített feltételek mellett egyedileg kell
megállapítani és az alkotói díjszerződésben rögzíteni.
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(4) 29 Több alkotó esetén az alkotói díjat – valamennyi alkotó és az Egyetem ettől eltérő
többoldalú megállapodása hiányában – a szellemi alkotás létrehozásához nyújtott egyéni
hozzájárulásuk mértékében kell az érintettek között felosztani. Az egyéni hozzájárulás
arányát az alkotók nyilatkozata alapján kell megállapítani.
Az újdonságrontás megakadályozása – publikációs előszűrés
24. §
(1) A kutatónak, oktatónak, szerzőnek a tőle elvárható gondossággal kell meggyőződnie
arról, hogy az általa létrehozott szellemi alkotás vagy annak egy részletének
nyilvánosságra hozatala nem újdonságrontó-e, azaz nem veszélyezteti-e a benne leírt
megoldás, kutatási eredmény jogvédelmi oltalom alá helyezését, vagy nem sérti-e
harmadik személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát.
(2) Újdonságrontó lehet például egy új, szellemi alkotást, kutatási eredményt ismertető
előadás, prezentáció, poszter, TDK- vagy PhD-dolgozat is, ha bárki számára elérhetővé
válik, így e tevékenységeket megelőzően is törekedni kell az (1) bekezdésben foglaltak
biztosítására.
(3) Az Egyetem szellemi tulajdonkörébe tartozó szerzői művek esetében publikációs

előszűrési eljárást kell működtetni. Az előszűrési eljárásról rektori utasítás rendelkezhet.

IV. FEJEZET
A NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYAI
A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok nyilvántartása és értékelése
25. §
(1) Az Egyetem vagyonkörébe tartozó szellemi alkotások és az azokhoz fűződő jogok
nyilvántartása a jelen szabályzatban meghatározott kötelező adattartalommal működik.
(2) A Nyilvántartás informatikai fejlesztése és üzemeltetése az Informatikai Igazgatóság
feladata. A Nyilvántartás technikai működési szabályzatát a főtitkár és a gazdasági
főigazgató közösen határozza meg, a Nyilvántartás működtetése az FI vezető feladata. A
FI vezető feladata a Nyilvántartás működtetése során az adatszolgáltatás, az
információrendszerezés és a kommunikáció támogatása.
(3) A szellemi alkotások és a hozzájuk fűződő vagyoni jogok számviteli jellegű
nyilvántartására a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, valamint az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A
számviteli jellegű nyilvántartás kialakítása és vezetése a Gazdasági Hivatal feladata.

(4) A (2) bekezdés szerinti Nyilvántartás kötelező adattartalma - a szerzői művek
elektronikus adattárának kivételével – a következő:
a) szellemi alkotás elnevezése, tárgyának (tartalmának) leírása;
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b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

iparjogvédelmi bejelentés vagy oltalom esetén az oltalom fajtájának, szerzői mű
esetében a szerzői jogi védelem meghatározása;
a szellemi alkotás szolgálati vagy alkalmazotti jellegének megjelölése;
az alkotók (pl. feltalálók, szerzők) neve, a foglalkoztató szervezeti egység vagy
kutatócsoport megnevezése, több alkotó esetén a feltalálói/szerzői arányok;
eljárásokra vonatkozó adatok, dátumok (pl. létrehozás, készre jelentés, egyetemi
bejelentés, belső elismert nap, iparjogvédelmi eljárások, szerződéskötés,
díjfizetés),
a szellemi tulajdon további jogosultjai, tulajdonosai és hasznosítói az Egyetemen
kívül, tulajdoni arányok,
a szellemi alkotással kapcsolatos szerződések lényeges adatai,
a szellemi alkotáshoz fűződő jogok vagyoni értékét,
a hasznosítással kapcsolatos lényeges információk (pl. díjfizetés).

(5) A szellemi alkotáshoz fűződő jogok vagyoni értékét a számviteli előírásoknak
megfelelően a Gazdasági Hivatal állapítja meg. Az értékmeghatározás alapja az adott
szellemi alkotás létrehozása során felmerült (kimutatott) költség- és ráfordításelemek; az
érték meghatározásánál az önköltségszámítás eljárási rendjéről szóló rektori utasítás
iránymutatásait kell figyelembe venni. Az értékmeghatározás során figyelembe veszi az
ITI által a 14. § szerint készített a szakmai értékelést is.
A szerzői művekre vonatkozó speciális szabályok
26. §
(1) Az Egyetem vagyonkörébe tartozó szerzői művekkel kapcsolatos lényeges adatok
nyilvántartása a szerzői művek elektronikus adattárában (a továbbiakban: SZMAD)
történik. A SZMAD része az Egyetem vagyonkörébe tartozó szellemi alkotások
nyilvántartásának.
(2) A SZMAD kötelező adattartalma – a 25. § (4) bekezdéstől eltérően - a Magyar
Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) szerinti adattartalommal azonos, ezen
felül tartalmazza
a) szolgálati, illetve nem-szolgálati besorolását,
b) szerzői mű vagyoni értékét.
(3) A SZMAD-ba történő adatszolgáltatás és nyilvántartás módja:
a) az Egyetem kiadásában megjelenő szolgálati szerzői mű esetén a Ludovika
Egyetemi Kiadó Iroda hivatalból adatot szolgáltat;
b) nem az Egyetem kiadásában megjelenő szolgálati szerzői műről a szerzői mű
megjelenését követően haladéktalanul a szerző szolgáltat adatot a SZMAD
számára;
c) az Egyetem által megkötött felhasználási szerződés alapján a kötelezettségvállaló
egyetemi vezető szolgáltat adatot a teljesítésigazolást követően haladéktalanul;
d) az Egyetem kiadásában megjelenő nem-szolgálati szerzői mű esetén a Ludovika
Egyetemi Kiadói Iroda hivatalból adatot szolgáltat.
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(4) 30 A (3) bekezdés a) és b) pont esetén a szerzői mű a szerző nyilatkozata, s annak a
13. §.-ban foglaltak szerinti, Egyetem általi elfogadása, illetve tudomásulvétele alapján
válik szolgálati szerzői művé.
(5) 31 A FI vezető minden év november 30-ig az MTMT adatbázis és az egyetemi szolgálati
jellegű művek tára összevetése alapján elemző jelentést készít az Egyetemen
foglalkoztatott oktató, tanár és kutató publikációs eredményeinek jelen § szerinti jogi
státuszáról. A jelentésben értékelni kell az Egyetem érdekeinek érvényesülését a szolgálati
szerzői művek vonatkozásában.
(6) A SZMAD adattartalma és az Egyetemet jogosító, érvényben lévő felhasználó
szerződések közötti adategyezést, továbbá a SZMAD-nak az Egyetem Közszolgálati
tudásportálján és egyéb digitális felületein elérhető szellemi alkotások viszonylatában
történő adategyezését a FI vezető biztosítja.
A szabályzat megsértésének jogkövetkezményei
27. §
(1) 32 Amennyiben a jelen szabályzat hatálya alá tartozó kutató, oktató, szerző (e §-ban
a továbbiakban: alkotó) a szabályzat tárgyát képező bármely szellemi alkotást a
szabályzatban meghatározott módon nem jelenti be, illetve az Egyetem javára nem ajánlja
fel, vagy a jelen szabályzat rendelkezéseit egyéb módon megsérti, az szervezeti integritást
sértő eseménynek minősül, amely esemény kezelésének eljárásrendjét a vonatkozó
szabályzat határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakra figyelemmel – azok mellett – a szabályzat
előírásai megsértésének számít különösen
a) az újdonságrontás az Egyetem által már befogadott szellemi alkotások esetében,
b) az Egyetem megtévesztése, valótlan tény állítása, valós tény elhallgatása,
szolgálati vagy üzleti titok kiszivárogtatása,
c) az Egyetem tulajdonát képező szellemi alkotás saját vagy harmadik személy
céljaira történő felhasználása,
d) az elvárt adatszolgáltatások nem vagy nem megfelelő teljesítése.
(3) Amennyiben az Egyetemmel foglalkoztatotti jogviszonyban álló alkotó jelen
szabályzatban meghatározott felajánlási és együttműködési kötelezettségének nem tesz
eleget, az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények mellett vele szemben
munkáltató intézkedés kezdeményezhető azzal, hogy a foglalkoztatotti jogviszonyból
származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy
járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
Jogorvoslat a szabályzat alapján indult eljárásban
28. §33
Amennyiben a szabályzat hatálya alá tartozó kutató, oktató, szerző a szabályzat szerinti
valamely eljárás során az Egyetem képviseletében vagy érdekében eljáró bármely
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egyetemi szerv vagy személy döntését sérelmesnek tartja, indokolt kérelemben 15 napon
belül a rektortól kérheti annak felülvizsgálatát. Ezen túlmenően a szabályzattal, valamint
annak végrehajtásával kapcsolatos jogviták tekintetében a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések irányadók.
Záró rendelkezések
29. §
(1) A jelen szabályzatot a Szenátus 94/2021. (VII. 7.) számú határozatával fogadta el.
(2) A jelen szabályzat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 1-jén lép
hatályba.
(3) A jelen szabályzat 24. § (3) bekezdése 2022. január 1. napján lép hatályba.
(4) A jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról szóló 40/2012. számú
rektori utasítás.
(4) A már megkötött és hatályos alkotói díjakra vonatkozó szerződéseket a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(5) A munkáltatói jogkört gyakorló vezetők a szabályzat hatálybalépését követő 90 napon
belül kötelesek gondoskodni a kinevezési okmányok, munkaszerződések, illetve
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létrehozó szerződések, okiratok olyan
módosításáról, hogy azok megfelelően biztosítsák a szabályzat hatályának az adott
jogviszonyra történő kiterjedését, valamint arról, hogy az érintett hallgatók, PhD-hallgatók
az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatukat megtegyék.
(6) Jelen szabályzat hatálybalépését követő 8 napon belül gondoskodni kell a Tudományos
Ügyek Iroda és a ITI közötti, jelen szabályzatban meghatározott feladatok ellátásához
szükséges átadás-átvételi eljárásról.
(7) 34A jelen szabályzat 25. § (2) bekezdése szerinti Nyilvántartás 2022. február 1.
napjától kell működtetni.
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