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PREAMBULUM
A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a Szellemi alkotások védelméről
és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv) 11. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján feladatkörében eljárva, az Nftv., a polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény
(továbbiakban: Innov.tv.), a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) , a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt), a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. tv. (Hmt), a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001.
évi XLVIII. tv (Fmtv.) rendelkezéseivel, valamint az Egyetem szabályzataival összhangban,
az alábbiak szerint határozza meg:

Általános rendelkezések
1. § A szabályzat célja
(1) Jelen Szabályzat célja, ösztönözni a szellemi alkotások létrejöttét a Dunaújvárosi
Egyetemen, illetve elősegíteni a kutatói, valamint a Szabályzat hatálya alá tartozó egyéb
személyek (továbbiakban: kutató/alkotó/szerző)
által kutatómunkájuk során
létrehozott szellemi alkotások hatékony módon történő értékelését és nyilvántartását.
(2) Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyetem részvételével kötendő szellemi alkotásokhoz fűződő jogát érintő - különböző szerződések (kutatási,
konzorciumi, megbízási, vállalkozási szerződések) megkötésénél különös figyelmet
érdemlő szempontokat.
(3) Jelen Szabályzat célja, hogy a későbbi hasznosítási, továbbá a kutatók személyhez
fűződő jogai és méltányos érdekei által kialakított szempontokat figyelembe véve, a
szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat a jogszabályok adta keretek között az Egyetem
megszerezze, valamint biztosítsa a szellemi alkotások megfelelő jogi oltalomban való
részesítését.
(4) Jelen Szabályzat célja, hogy elősegítse a szellemi alkotások megfelelő módon történő
hasznosítását, továbbfejlesztését.
(5) Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a szellemi tulajdon átruházásának, hasznosítása
engedélyezésének, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként hasznosító
vállalkozás tulajdonába adásának általános feltételeit, továbbá az ilyen hasznosító
vállalkozásban szerzett vagyoni részesedés kezelésének elveit.
(6) Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza a harmadik személy kizárólagos
rendelkezése alá tartozó szellemi tulajdoni vagyoni jogok saját fejlesztésre alapított
szellemi tulajdonnal való együttes hasznosításának, illetve kezelésének rendjét.
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2. § A szabályzat hatálya
(1) Jelen Szabályzat személyi hatálya az Egyetem valamennyi alkalmazottjára - függetlenül
attól, hogy foglalkoztatásuk közalkalmazotti, vagy egyéb jogviszonyban történik -,
valamint hallgatóira egyaránt kiterjed.
(2) Jelen Szabályzat személyi hatálya az Egyetem számára szellemi alkotás megszerzését
lehetővé tevő szerződéses munkában, vagy az Egyetemmel együttműködésben
tudományos kutatásban, oktatásban, vagy egyéb feladatainak megvalósításában részt
vevő személyekre kiterjed.
(3) Az (1) bekezdés tekintetében az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személy, aki
valamely szervezeti egység vezetőjének megítélése szerint hallgatói jogviszonya
keretében innovációs szempontból számottevő szellemi alkotást (pl.: szakdolgozat,
OTDK dolgozat, vizsgadolgozat, stb.) hoz létre, külön nyilatkozattal a Szabályzat
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(4) A (2) bekezdés tekintetében a kutatási programban kizárólag az vehet részt és
tevékenységét akkor kezdheti meg, külön nyilatkozattal a Szabályzat rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(5) A (1) és (2) bekezdés tekintetében a Szabályzat tartalmának megismerésének felelőssége
a szervezeti egységvezetőket terheli, a megismerési záradékot a Szabályzat 1. melléklete
tartalmazza.
(6) Az Egyetem tiszteletben tartja a szabályzat hatálya alá tartozó személyeknek az
Alaptörvény X. cikkében foglalt, a tudomány szabadságára vonatkozó alapjogát. Külön
szerződés eltérő rendelkezése hiányában a kutató nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy
az általa létrehozott szellemi alkotást milyen kategóriába tartozónak (iparjogvédelmi
oltalomban részesíthető alkotás vagy szerzői mű) tekinti és milyen felhasználsái módot
(publikáció, szabadalmazás, ezek kombinációja, hasznosítás üzleti titokként stb.) lát
megfelelőnek. A kutató ezen nyilatkozattételi joga nem érinti a jelen Szabályzat 6. §-a
szerinti felajánlási kötelezettséget.
(7) A kutatónak joga van a szellemi alkotásához és annak Egyetem általi felhasználásához
fűződő legteljesebb körű tájékoztatáshoz. A tájékoztatás megfelelő színvonalának a
fenntartásához az Egyetem belső szervezeti egységet – Pályázati Irodát - működtet.
(8) Az Egyetem tiszteletben tartja a kutatók kutatáshoz fűződő individuális küldetéstudatát
és alapkutatás iránti elkötelezettségét.
(9) Külön szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a kutató által létrehozott
szellemi alkotással kapcsolatos felhasználás stratégiai tervezésénél az Egyetem
döntéshozói figyelembe veszik és a döntés meghozatalánál a kutatóval konzultálnak.
Valamennyi oktatót és kutatót bejelentési kötelezettség terhel.
(10) Külön szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a kutatónak lehetősége van
a szellemi alkotásának titokban tartására vagy publikálására. A kutatót minden esetben
írásban kell tájékoztatni ezek jogkövetkezményeiről. A tájékoztatást az Pályázati Iroda
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adja meg, melynek tudomásulvételét a kutató köteles írásban visszaigazolni.
(11) A kutatónak meg kell adni a lehetőséget saját szellemi alkotásának az Egyetem általi
hasznosításában való közreműdödésre.
(12) A kutató köteles tudomásul venni és tiszteleben tartani az Egyetem szellemi alkotások
létrehozására irányuló szerződéses kötelezettségeit. Az ilyen kötelezettség teljesítését a
kutató köteles a legjobb tudása szerint elősegíteni. A kutató köteles tudomásul venni,
hogy az ilyen irányú szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében az Egyetem a
szolgálati találmányokhoz és a szolgálati szerzői művekhez fűződő jogait – a (6)
bekezdésben foglalt jogok terhére is – a legteljesebb körben gyakorolja.
(13) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a végzett intézményi kutatómunka, az Egyetem
engedélyével máshol végzett kutatómunka, vagy valamely tevékenység során létrehozott
a) szellemi alkotásra, melyre iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati
mintaoltalom,
növényfajta-oltalom,
formatervezési
mintaoltalom,
topográfiaoltalom) szerezhető;
b) szerzői műre, mely a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll;
c) know-how-ra, mely tekintetében a szolgálati vagy alkalmazotti jelleg megállapítható,
illetve - szerzői művek esetében - mely létrehozása a Szabályzat hatálya alá tartozó
személynek a közalkalmazotti, foglalkoztatási jogviszonyból folyó kötelessége;
d) védjegyre és egyéb árujelzőre, mely közvetlenül kapcsolódik a Szabályzat hatálya
alá tartozó valamely más szellemi alkotáshoz, és amelyekre védjegyoltalom
szerezhető;
e) mindazon egyéb szellemi alkotásra, melyet az Egyetem és harmadik személy közötti
megállapodás a Szabályzat hatálya alá rendel (pl. az Egyetemen kívül létrejött
szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokat, melyeket az Egyetem ingyenesen vagy
visszterhesen megszerez);
f) mindazon szellemi alkotásra, amelyhez fűződő jogoknak már a Szabályzat
hatálybalépésekor az Egyetem a jogosultja.
3. §

Értelmező rendelkezések

(1) A szabályzat alkalmazásában:
1. Szellemi alkotás fogalma: azok az alkotások, műszaki megoldások, amelyek alkalmasak
arra, hogy iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél
fogva szerzői jogi védelem alatt állnak, ideértve az üzleti titok védelméről szóló törvény
által oltalomban részesített védett ismeretet is. (2014. évi LXXVI tv. 3.§ 20. pontja)
2. Szellemi alkotás fajtái különösen: szerzői mű, találmány, használati minta, formatervezési
minta, know-how, földrajzi árujelző, mikroelektronikai félvezetők topográfiája.
3. Szolgálati szellemi alkotás: azon személy szellemi alkotása, akinek munkaviszonyból
vagy közalkalmazotti jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a szellemi alkotás
tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki; a szolgálati szellemi alkotás vagyoni jogai
az alkotó jogutódjaként a munkáltatót illeti meg. (Szt. 9., 10.§§, Szjt. 30. §§, Hmt. 8. §,
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Fmtv. 14. §, )
4. Alkalmazotti szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, aki anélkül, hogy ez
munkaviszonyból vagy közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan
szellemi alkotást dolgoz ki,
amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi
körébe tartozik; az alkalmazotti szellemi alkotásra vonatkozó szabadalom, mintaoltalom,
vagyoni jogok az alkotót illetik meg, a munkáltatót azonban megilleti a szellemi alkotás
nem kizárólagos, át nem ruházható hasznosítási joga. (Szt. 9-10. §§, Hmt. 8. §, Fmtv.
14. §,)
5. 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, (Innov.tv. 3.§ 20. pont)
6. Szerzői mű: az irodalom, a művészet vagy a tudomány területén kifejtett alkotó
szellemi tevékenység, egyéni-eredeti jelleget viselő, megformált gondolatot fejező,
mások számára felfogható, rendszerint rögzített formában megjelenő eredménye. Így
különösen: az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű,
a nyilvánosan tartott beszéd, 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, a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, a
zenemű, szöveggel vagy anélkül, a rádió- és a televíziójáték, a filmalkotás és más
audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás), a rajzolás, festés, szobrászat,
metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve,
a fotóművészeti alkotás, a térképmű és más térképészeti alkotás, az építészeti alkotás és
annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve, a
műszaki létesítmény terve, az iparművészeti alkotás és annak terve, a jelmez- és
díszletterv, az ipari tervezőművészeti alkotás, a gyűjteményes műnek minősülő
adatbázis.
Több szerző közös művére, ha annak részei nem használhatók fel önállóan, a
szerzői jog együttesen és - kétség esetén - egyenlő arányban illeti meg a
szerzőtársakat; a szerzői jog megsértése ellen azonban bármelyik szerzőtárs önállóan
is felléphet. Ha a közös mű részei önállóan is felhasználhatók (összekapcsolt művek),
a saját rész tekintetében a szerzői jogok önállóan gyakorolhatók. Az összekapcsolt
művekből álló, együtt alkotott közös mű valamely részének más művel való
összekapcsolásához az eredeti közös mű valamennyi szerzőjének hozzájárulása
szükséges.
Együttesen létrehozottnak minősül a mű, ha a megalkotásában együttműködő szerzők
hozzájárulásai olyan módon egyesülnek a létrejövő egységes műben, hogy nem
lehetséges az egyes szerzők jogait külön- külön meghatározni.
7. Gyűjteményes mű: az a gyűjtemény, amely tartalmának összeválogatása, elrendezése
vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. A védelem a gyűjteményes művet megilleti
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akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek
szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt
illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és
szomszédos jogi teljesítmények jogosultjainak önálló jogait.
8. Adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy
módszer szerint elrendezett gyűjteménye, melyek tartalmi elemeihez számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon - egyedileg hozzá lehet férni.
Szerzői jogi védelemben részesül az az adatbázis, amelynek összeállítása egyéni,
eredeti jellegű szerkesztői tevékenységet igényelt. Ha az adatbázis tartalmának
megszerzése, ellenőrzése vagy megjelenítése jelentős ráfordítást igényelt, az adatbázis
előállítója jogi védelemben részesül.
9. Találmány: találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
értelmében szabadalmazható találmányként minősíthető szellemi alkotás, amely nem
tartozik e törvény szabadalmazásból kizáró rendelkezéseinek a hatálya alá. Nem minősül
találmánynak különösen a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai módszer,
az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv,
szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program, az információk megjelenítése.
a) szabadalmazhtatható találmány: minden új feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag
alkalmazható találmány,
b) biotechnológiai találmány: olyan találmány, amely biológiai anyagból álló vagy azt
tartalmazó termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai
anyagot állítanak elő, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Biológiai anyagnak minősül
bármely olyan - genetikai információt tartalmazó - anyag, amely önmagában képes
a szaporodásra vagy biológiai rendszerben szaporítható,
c) szolgálati találmány: annak az alkotónak a találmánya, akinek munkaviszonyból,
közalkalmazotti jogviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó
kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki. A
munkaköri leírásban foglaltakon kívül mindaz, amit a munkavállaló/közalkalmazott
felettesének
írásban
tudomására
hozott
utasítása
alapján
végez,
munkaviszonyból/közalkalmazotti jogviszonyból folyó munkaköri kötelességnek
minősül. Szolgálati találmánynak minősülhet a szellemi alkotás akkor is, ha az
alkotó tevékenység nem a munkahelyen és nem munkaidőben került kifejtésre. A
szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg.
d) alkalmazotti találmány: annak az alkotónak a találmánya, aki anélkül, hogy ez
munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek
hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. Az alkalmazotti találmányra
a szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltatót azonban megilleti a találmány
nem kizárólagos, át nem ruházható hasznosítási joga.
10. Használati minta: Használatiminta-oltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom)
részesülhet valamely tárgy kialakítása, szerkezete vagy részeinek elrendezése (a
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továbbiakban: minta), ha új feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. A fentiek
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. (Hmt. 1.§)
11. Formatervezési minta: 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. Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új és egyéni
jellegű formatervezési minta.
12. K now-how (Védett ismeret): Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra
akalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési
ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (pl: tájékoztató adatokat, eljárási formulákat,
receptúrákat, stb). A gyakorlatban felhasználható, korlátozottan hozzáférhető, oltalom
addig illeti meg, amíg közkinccsé nem válik, másra átruházható, átadható.
13. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott jog, amelyet
meghatározott eljárás eredményeként az arra hivatott hatóságok meghatározott időre
engedélyeznek.
14. Védjegy: az árujelzők legfontosabb fajtája; olyan grafikailag ábrázolható megjelölés,
amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások
áruitól vagy szolgáltatásaitól.
15. Mikroelektronikai félvezetők topográfiája: a topográfia a mikroelektronikai félvezető
termék elemeinek, amelyek közül legalább egy aktív elem, és összekötéseinek vagy
azok egy részének bármely formában kifejezett, térbeli elrendezése, vagy egy
gyártásra szánt félvezető termékhez készített ilyen térbeli elrendezés. A topográfia
oltalmazhatóságának feltétele az eredetiség. A topográfia eredeti, ha az saját szellemi
alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban.
16. Földrajzi árujelző: a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának
feltüntetésére használt földrajzi jelzés és eredet megjelölés.
a) földrajzi jelzés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az
e helyről származó - a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy
előállított - olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges
minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegileg ennek a földrajzi
származásnak tulajdonítható.
b) eredet megjelölés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az
e helyről származó - a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott,
illetve előállított - olyan termék megjelölésére használnak, amelynek különleges
minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott
földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye.
17. Hasznosítás: a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba
hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása, e termék ilyen célból történő raktáron tartása
vagy az országába történő behozatala, a találmány tárgyát képező eljárás használata
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és használatra ajánlása, az ilyen eljárással közvetlenül előállított termék használata,
forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása országába történő behozatala,
vagy ilyen célból raktáron tartása. Hasznosításon értendő a hasznosításnak előnyös
piaci helyzet teremtése, vagy fenntartása érdekében történő mellőzése, a hasznosítás
más részére történő engedélyezése, továbbá szellemi alkotáson fennálló jogok teljes
vagy részleteges átruházása is.
a) Szerzői művek hasznosítása: a mű engedély alapján történő felhasználását
(többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés
sugárzással vagy másként, sugárzott műnek az eredetihez képest mást szervezet
közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás,
kiállítás), valamint a vagyoni jogok részleges vagy teljes átruházást értjük.
b) A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása: mind a
vállalkozások keretében, üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében történő
felhasználás, mind az olyan közösségi célú felhasználás, amelynek eredménye a
lakosság életminőségének és a közszolgáltatások minőségének javítása, a
természeti és épített környezet védelme, az ország fenntartható fejlődése,
valamint védelmi képességének és biztonsági helyzetének javítása.
18. Licencia (hasznosítási) szerződés: a szerzői jogához fűződően a kizárólagos vagyoni
jogok jogosultja (engedélyező) másnak (engedélyes) engedélyt (licencet) ad olyan cselekmény végzésére (hasznosítás), amelyre az engedélyező kizárólagos joga kiterjed. Az
engedélyes az engedélynek megfelelő terjedelmű hasznosítási jogot szerez, és ennek fejében köteles díjat fizetni.
19. Hasznosító (spin-off) vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen, illetve non-profit
kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen
kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági
társaság.
20. Konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott
munkamegosztásán alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs
tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs
projekt közös megvalósítása céljából.
21. Közfinanszírozású támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás,
ideértve az Európai Unióból származó forrásokat is, továbbá a területfejlesztési tanácsok
rendelkezési jogkörébe utalt támogatás és az állami, illetve önkormányzati részvétellel
létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás.
22. Technológiai
innováció:
a
gazdasági
tevékenység
hatékonyságának,
jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése
érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi
műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított
termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre, új vagy lényegesen módosított eljárások,
technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, beleértve azokat a
változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek
újdonságnak.
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23. Üzleti titok: A 2018. évi LIV. tv. 1.§ (1) bekezdése szerint 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.
Szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogok
4. §

Az Egyetemen létrejövő szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogok

(1) Az Egyetemen létrejövő szellemi alkotások tekintetében a vagyoni, szabadalmi,
mintaoltalmi, stb. jogokat az Egyetem gyakorolja.
(2) Az Egyetem keretei között folyó alkotó-, kutatómunka eredményeként létrejövő szellemi
alkotáshoz fűződő valamennyi vagyoni jog jogosultja - jogszabály, vagy szerződés
kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – az állam nevében és képviseletében az
Egyetem.
(3) Amennyiben a szellemi alkotás kidolgozására más felsőoktatási intézmény vagy
gazdálkodó szervezettel együttműködve kerül sor, a szellemi alkotás vagyoni jogai az
együttműködők között közreműködésük arányában oszlanak meg, melyet külön
szerződésben határoznak meg. Szerződés hiányában úgy kell tekinteni, hogy a felek
között a jogok egyenlő arányban oszlanak meg.
(4) Amennyiben a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési támogatás elnyerése érdekében több
személy vagy szervezet konzorcium létrehozásával együttesen nyújt be pályázatot, a
projekt eredményeképp létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogokban való
részesedés arányát külön szerződésben kell rögzíteni. Szerződés hiányában úgy kell
tekinteni, hogy a felek között a jogok egyenlő arányban oszlanak meg. A szerződést jelen
szabályzat rendelkezéseire figyelemmel kell megkötni.
(5) Az Egyetem képviseletére jogosult személyek kötelesek a tőlük elvárható fokozott
gondossággal eljárni olyan szerződések megkötésekor, illetve olyan jognyilatkozatok
megtételekor, melyek érintik az Egyetem szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra
vonatkozó jogszerzést vagy az ezekkel való rendelkezés jogát.
(6) Az Egyetem képviseletére jogosult személyek kötelesek gondoskodni harmadik
személlyel közösen folytatandó kutatási tevékenység megkezdése előtt arról, hogy
írásban rögzítésre kerüljenek az együttműködés feltételei, melyben - egyéb kérdések
mellett - az létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sorsáról is rendelkezni kell.
(7) Az Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzat alapján az intézményt
megillető, vagy részére felajánlott bármely szellemi alkotáshoz fűződő jogról bármikor
lemondjon, illetve a neki felajánlott szellemi alkotást elutasítsa.
(8) Az Egyetem részére felajánlott és a 7.§ (1) bekezdése értelmében befogadott
találmányhoz kapcsolódó jogokról való kifejezett lemondás, vagy a jogok
megszűnéséhez vezető mulasztás előtt kilencven nappal köteles a szellemi alkotáshoz
való jogokat az alkotóknak ingyenesen felajánlani. A visszaruházást a felek írásbeli
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szerződésben rögzítik. A szerződésben az Egyetem kikötheti, hogy a szellemi alkotás
alkotója általi gazdasági hasznosítás sikere esetében a visszaruházott találmányból
származó haszonból az alkotó az Egyetemet részesítse. Ezt a részt a felek százalékban
határozzák meg. A százalékos részesítés az alkotó számára generált haszon 10%-a. A
haszon számításának szabályait a felek a visszaruházásról szóló megállapdásban
rögzítik.
Eljárási szabályok
5. §

Eljáró személyek, testületek

(1) A szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben a rektor és a kancellár, az oktatási és
általános rektorhelyettes, a tudományos és kutatási rektorhelyettes, a Tudományos
Tanács, az Pályázati Iroda, Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság és a Könyvtár és
Információs Központ jár el.
(2) A rektor és a kancellár
a) dönt a szellemi alkotás elfogadásáról, hasznosításáról, visszautasításról;
b) megköti az alkotókkal együttműködve a hasznosításra, felhasználásra és a díjfizetésre
vonatkozó szerződéseket;
c) eljár a beérkezett jogorvoslati kérelmek tárgyában.
(3) Az oktatási és általános rektorhelyettes
a) javaslatot tesz a rektornak és a kancellárnak a szellemi alkotás
hasznosítására, visszautasítására;

elfogadására,

b) figyelemmel kíséri a hasznosítási szerződések teljesülését.
(4) A tudományos és kutatási rektorhelyettes
a) a Tudományos Tanács előtt ismerteti a szerzői műveket;
b) javaslatot tesz a rektornak és a kancellárnak a szellemi alkotás elfogadására,
hasznosítására, visszautasítására;
c) kezdeményezi az oltalmi eljárás megindítását;
d) figyelemmel kíséri a hasznosítási szerződések teljesülését.
(5) A Tudományos Tanács
a) a formai és az Egyetem általi egyéb elvárások szempontjából elbírálja a
szerzői műveket,
b) javaslatot tesz a rektorhelyetteseknek a szerzői mű elfogadására, hasznosításához,
visszautasítására, valamint a szükséges további eljárásokra.
(6) Az Pályázati Iroda ellátja a szellemi alkotások hasznosításával és a szellemi-tulajdon
kezelésével kapcsolatos előkészítési, szervezési, koordinációs, adminisztratív
feladatokat és gondoskodik külső szakértő bevonásáról.
(7) A Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság
a) figyelemmel kíséri a fizetési kötelezettségek határidejét és gondoskodik azok
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teljesítéséről;
b) a megkötött szerződések alapján elkészíti az árbevételek felosztását és gondoskodik
a díjaknak az árbevétel beérkezésétől számított 15 munkanapon belüli kifizetéséről;
c) nyilvántartja a szellemi alkotások létrehozásához felhasznált ráfordítások kimutatását;
d) gondoskodik a szellemi alkotás vagyon-nyilvántartásba való vételéről.
(8) A Könyvtár és Információs Központ, valamint a DUE Press gondoskodik az elfogadott
művek kiadásáról, a Jegyzetbolt pedig azok közzétételéről és forgalmazásáról.
6. §

Felajánlási kötelezettség

(1) Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a szabályzat hatálya alá tartozó
jogviszony keretében létrejött szellemi alkotást haladéktalanul, írásban a jelen
szabályzat mellékleteit képező, a bejelentés tárgyára vonatkozó űrlapon az Pályázati
Iroda útján az Egyetemmel ismertetni és az Egyetem javára felajánlani.
(2) A bejelentésre kötelezett a szellemi alkotás részletes, illetve döntéshozatalra alkalmas
leírását egy eredeti, aláírt és egy elektronikus adathordozón eljuttatott példányát az
Pályázati Irodára köteles benyújtani. A már bejelentett szellemi alkotás esetén az
oltalmi ügyekben eljáró hivatalhoz benyújtott leírást, a már megadott oltalom esetén
pedig az okirat másolatát a bejelentő szintén csatolni köteles.
(3) Az ismertetéssel egyidejűleg a bejelentésre kötelezett jelezheti, hogy a szellemi alkotást
maga kívánja hasznosítani. Az erre vonatkozó nyilatkozat az Egyetemet a a szellemi
alkotásra való igényről való döntésében nem köti.
(4) A bejelentés tényéről és dokumentumok átadásáról a Pályázati Iroda a dokumentációk
átadásával egy időben a bejelentő számára igazolást állít ki és gondoskodik a
dokumentumok biztonságos őrzéséről. Amennyiben a (3) bekezdés értelmében a
bejelentésre kötelezett kinyilvánítja, hogy az ismertetett szellemi alkotását maga
kívánja hasznosítani, a tájékoztatásnak ki kell térnie az önálló hasznosítás valamennyi
következményére, így különösen az anyagi szempontokra. Az Egyetem az az önállóan
hasznosított szellemi alkotás védelmére és hasznosítására saját forrásokat nem
használhat fel, és pályázati forrásokat az ilyen státuszú művek vagyoni jogainak
megszerzésére nem vesz igénybe. Az önálló hasznosítás, továbbá az iparjogvédelmi
eljárás (első két és fél évére) esetén a Pályázati Iroda költségbecslést készít, amit a
bejelentésre kötelezettnek átad.
(5) Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotás akkor is felajánlható az Egyetem
részére, ha azt már korábban - jogi oltalomszerzés céljából - bejelentették, és arra
ideiglenes vagy végleges jogi oltalmat szereztek.
(6) Jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotás szintén felajánlható az
Egyetem részére, függetlenül attól, hogy az jogi oltalom alatt áll-e. Ebben az esetben az
Egyetem dönt a neki felajánlott szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról.
7. §

Szellemi alkotásra való igény
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(1) A bejelentést követően az Egyetem kilencven napon belül dönt a Szabályzat hatálya alá
tartozó szellemi alkotáshoz fűződő jog elfogadásáról vagy elutasításáról. A az Egyetem
ezzel egyidejűleg dönt a szellemi alkotás jogi helyzetéről, nyilatkozik arról, hogy a
szolgálati szellemi alkotás igényjogosultságának egészére igényt tart-e, illetve az
alkalmazotti szellemi alkotást hasznosítani kívánja-e. Mind a bejelentésre kötelezett,
mind az Egyetem kezdeményezheti közös vagyoni jogok alapítását. Ebben –
amennyiben a szolgálati szellemi alkotásra vonatkozó feltételek fennállnak – az
Egyetem döntése az irányadó.
(2) Az Egyetem a döntését megelőzően a bejelentésre kötelezettel konzultál. A konzultáció
előkészítésére fordított idő az (1) bekezdésben foglalt határidőt nem hosszabbítja meg,
de a konzultáció elmaradása nem akadálya a döntés meghozatalának.
(3) A szellemi alkotással a bejelentésre kötelezett rendelkezhet, ha az Egyetem a szellemi
alkotást visszautasítja, vagy ha az Egyetem az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat
megtételét határidőn belül elmulasztja, illetve ha lemond róla. Az alkalmazotti szellemi
alkotásra a vagyoni jogok a kutatót az Egyetem hasznosítási jogának terhe nélkül illeti
meg, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy jognyilatkozatnak az (1) bekezdés szerinti
határidőn belüli megtételét elmulasztja.
8. §

Oltalmi bejelentés, eljárási költségek viselése

(1) Amennyiben az Egyetem a jogok megszerzése mellett dönt, és a szellemi alkotás jellege
ezt megkívánja (találmány, használati minta, mikroelektronikai félvezető termékek
topográfiája, formatervezési minta, illetve ezekhez kapcsolódó, védjegyoltalomban
részesíthető megjelölés), az Egyetem köteles ésszerű időn belül a szükséges lépéseket
megtenni, továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni a jogi oltalom
megszerzése érdekében. Az Egyetem eltekinthet a jogi oltalomra irányuló bejelentés
megtételétől, illetve a bejelentést visszavonhatja, ha a szellemi alkotást titokban tartja,
és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja. Az Egyetem e döntéséről, a döntést
követően haladéktalanul köteles tájékoztatni a bejelentőt. Az Egyetem csak különösen
indokolt esetben dönthet úgy, hogy eltekint a jogi oltalomra irányuló bejelentés
megtételétől, illetve a bejelentést visszavonja. Ebben az esetben a szellemi alkotás
alkotójával az erre vonatkozó üzleti terveket közölni kell.
(2) A szellemi alkotás értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló
intézkedések megtételét követően vagy azokkal párhuzamosan az Egyetem és jelen
Szabályzat hatálya alá tartozó személy köteles egymással együttműködni a szellemi
alkotás hasznosítása érdekében.
(3) Az Egyetem elsősorban azon szellemi alkotások esetében kezdeményezi az oltalmi
eljárást, amely alkotások tekintetében a hasznosítás során a felmerült költségek
megtérülnek.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti megtérülés megalapozottan nem várható és az (1)
bekezdés szerinti üzleti titokként történő hasznosítás sem valószínű, akkor az Egyetem
haladéktalanul köteles a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat az alkotóknak ingyenesen
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felajánlani.
(5) A külföldi bejelentések szükségességéről a szolgálati szellemi alkotások esetén az
Egyetem saját hatáskörében dönt. Az alkalmazotti szellemi alkotások esetében a
külföldi bejelentésről az alkotó dönt. A külföldi bejelentések megtételéről a hazai
bejelentés napjától számított 9 (kilenc) hónapon belül kell döntést hozni. Az Egyetem
csak különsen indokolt esetben finanszírozza az iparjogvédelmi eljárás költségeit akkor,
ha az elsőbbségi bejelentéstől számított 31 hónapon belül a szellemi alkotás üzleti
hasznosítása – kimutatható módon – nem kezdődött meg.
(6) Szolgálati szellemi alkotás esetén az Egyetem - az oltalom megadását kizáró eljárási
cselekmény vagy szándékos mulasztás előtt - köteles felajánlani az alkotónak a
rendelkezési jog ingyenes átruházását 4.§ (6) bekezdésekben foglalt korlátozások
kikötésével vagy anélkül.
(7) Az (1) bekezdésben foglalt, bizonyításra vonatkozó rendelkezéseket nem kell
alkalmazni, ha az alkotó már méltányos összegű díjazásban részesült.
(8) Az Egyetem az oltalom megszerzésével kapcsolatos eljárási díjak, esetlegesen
felmerülő költségek és az oltalmi időre vonatkozó fenntartási díjak összegét évente a
költségvetésében az előző évi kiadások ismeretében tervezi meg.
(9) Amennyiben a szellemi alkotás létrehozatalára jelen Szabályzat 4.§ (2) bekezdésében
meghatározottak szerint más felsőoktatási intézménnyel, gazdálkodó szervezettel
együttműködésben került sor, a költségek - eltérő megállapodás hiányában - a
jogosultság arányában oszlanak meg.
(10) Az alkalmazotti szellemi alkotásra az oltalom az alkotót az Egyetem hasznosítási
jogának terhe nélkül illeti meg, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy ha az Egyetem a
7. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja.
9. §

A szellemi alkotás értékelésének szempontjai

(1) Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személy a - 6. § (1) bekezdése alapján tett bejelentését követően az Innováció és Pályázati Igazgatóság haladéktalanul intézkedik –
szükség esetén külső szakértő bevonásáról – a felajánlott szellemi alkotás alábbi szempontok
szerinti értékeleléséről:
a) a szellemi alkotás újdonsága, színvonala és jelentősége, oltalmazhatósága,
b) a piacképesség szintje, a kidolgozottság mértéke, megvalósíthatsága,
c) a megoldással elérhető eredmény, várható műszaki-gazdasági elnyök,
d) a hasznosítással járó műszaki és jogi kockázatok,
e) a szellemi alkotás kidolgozásával, fejlesztésével, jogvédelmével, értékesítésével
kapcsolatban felmerült költség alapján szabadalmaztatásra vagy a védelem más formájára
érdemes-e, a védelem formájának megjelölésével.
(2) A bevont külső szakértő az (1) bekezdésen túl meghatározza a szellemi alkotás:
- fajtáját,
- hasznosságát,
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- értékét,
- hasznosításának módját.
(3) A szellemi alkotás akkor fogadható be, amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott
értékelési feltételeknek megfelel.
Egyes szellemi alkotásokra vonatkozó különös eljárási szabályok
10. § Az iparjogvédelem hatálya alá tartozó szellemi alkotásokra vonatkozó
eljárások
(1) A szolgálati találmányra a szabadalom az alkotó jogutódjaként az Egyetem illeti meg.
(2) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom az alkotót illeti meg, az Egyetem azonban
jogosult a találmány hasznosítására. Az Egyetem hasznosítási joga nem kizárólagos;
az Egyetem hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog az Egyetem
megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át; egyébként
másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.
(3) Az alkotó munkája során létrehozott találmányt köteles haladéktalanul írásban, jelen
Szabályzat mellékletét képező formanyomtatványon ismertetni.
(4) Az Egyetem és az alkotó közötti jogviszonyt a szolgálati találmány esetén a találmányi
díjszerződés, míg alkalmazotti találmány esetén a hasznosítási szerződés határozza
meg.
11. § A szerzői művekre vonatkozó eljárás
(1) A szerzői művek tekintetében előírt általános eljárási szabályokat az e fejezetben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta. Szerzői jogi védelem alatt áll - az eredeti
mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző művének átdolgozása,
feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van. Amennyiben a
szerzői mű elkészítése a szerző munkaviszonyból, közalkalmazotti vagy közszolgálati
jogviszonyból, szolgálati viszonyból vagy az Egyetemmel kötött szerződésből eredő
kötelezettsége, úgy különös figyelemmel
(3) a 2.§ (6) bekezdésére és eltérő megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni
jogokat a szerző jogutódjaként az Egyetem szerzi meg. A szerző a munkája során
létrehozott művét köteles haladéktalanul írásban bejelenteni.
(4) Az Egyetem a szabályzat hatálya alá tartozó művek esetén a mű átadásával szerzi meg
a vagyoni jogokat. A szerző részéről történő ismertetést követően az Egyetem 90 napon
belül dönt arról, hogy maga kíván-e gondoskodni a hasznosításról, vagy pedig az
átadással megszerzett jogokat a szerzőre visszaruházza, amelynek következtében a
szerző szabadon rendelkezhet a szellemi alkotással.
(5) Amennyiben a szerző a mű szolgálatiságát elsimerve művét az Egyetem számára
bejelentette, az ismertetést követően a művet nem vonhatja vissza és a mű
nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg.
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(6) Amennyiben a mű szolgálati szerzői műnek minősül, az Egyetem a mű átadását
követően annak elfogadásáról nyilatkozni kötles, a művet kijavításra visszaadhatja,
továbbá nyilvánosságra hozatalhoz a művet átalakíthatja.
(7) A szolgálati szerzői mű szerzője köteles tűrni, hogy nevének szerzőként történő
feltüntetéséhez való jogát csak az Egyetemmel együttesen gyakorolhatja.
(8) Az Egyetem és szerző közötti jogviszonyt a mű vonatkozásában a felhasználási
szerződés határozza meg.
(9) Indokolt esetben az Egyetem gondoskodik a szerzői mű önkéntes mű nyilvántartásba
vételéről.
12. § Számítógépes programalkotásra (szoftverekre) vonatkozó eljárás
(1) Az oktatói és kutatói beosztásban dolgozó alkalmazottak által kidolgozott azon
szoftverek, amelyek kutatómunka során születnek, valamint azon további alkalmazottak
által kidolgozott szoftverek, amelyek munkaköri kötelezettség körében kerülnek
kidolgozásra szolgálati jellegűek. A szolgálati jellegű szoftvert érintő vagyoni jogok
jogszabály alapján az Egyetemet illetik meg. A vagyoni jogok mind az Egyetemen
belüli, mind pedig az azon kívüli hasznosításokra kiterjednek.
(2) A szoftvert kidolgozókat hasznosítás esetén az Egyetem szerzői díjban részesíti.
(3) A szoftvert kidolgozó közalkalmazottak az elkészült szoftverről, a munka befejezését
követő egy hónapon belül a melléklet szerinti felajánlási kötelezettséggel tartoznak az
Egyetem felé.
(4) Az Egyetem
a bejelentést követő egy hónapon belül bekérheti a szoftver
dokumentációját, amely alapján dönt a szoftver belső hasznosításáról. A döntésnek a
(3) bekezdés szerinti bejelentést követő 90 napon belül meg kell születnie.
(5) Belső hasznosítás esetén, amikor az Egyetem saját tevékenységi körében használja a
megoldást a díjfizetés alapja az az összeg, amelyért a megoldást a piacon
megszerezhető.
(6) A díjfizetés alapja a szoftver hasznosításának más részére történő engedélyezése,
átadása, valamint a megoldás teljes vagy részleges átruházása esetén az ennek fejében
kapott ellenérték (díj, vételár), a megoldás kidolgozásával, értékesítésével kapcsolatos
közvetlen ráfordításokkal csökkentve. Az elszámolt költségeket azok forráshelyére kell
visszautalni.
(7) Amennyiben az Egyetem a (4) bekezdés szerinti bejelentést követő 90 napon belül arra
nem válaszol, vagy nem tart igényt a szoftverre, azzal a szerző szabadon rendelkezik.
Nyilvántartások, díjazás
13. § A szellemi alkotások nyilvántartása
(1) A felajánlott és oltalomszerzésre alkalmas, valamint oltalmat szerzett szellemi
alkotásokról az Innovációs és Pályázati Igazgatóság, valamint a pénzügyi vonatkozások
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tekintetében a Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság nyilvántartást vezet.
(2) A Pályázati Iroda általi nyilvántartás tartalmazza:
-

az ügyszámot,
a szellemi alkotás címét,
a szellemi alkotás megalkotójának nevét, szervezeti egységének megjelölését,
a felajánlás napját,
az Egyetem döntését a felajánlásról,
az oltalmi eljárás költségeinek viselésére, megosztásának módjára vonakozó rendelkezéseket,
- az oltalom megszerzése iránti kérelem benyújtásának napját,
- az oltalom megadásának, illetve elutasításának tényét, az erről szóló határozat keltét,
- az oltalom címét,
- a fizetendő fenntartási díj összegét, a fizetés időpontját,
- az oltalom megszűnését, jogcímét és időpontját, valamint az oltalom korlátozását,
- a hasznosítási szerződéseket.
(3) A Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság a szellemi alkotásokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvénynek és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.
rendeletnek megfelelő formában és részletezettséggel - figyelemmel az Egyetem
önköltségi szabályzatában foglaltakra - tartja nyilván.
(4) A nyilvántartás adatai titkosak.
14. § Díjazás
(1) Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyt a szellemi alkotás hasznosítása,
értékesítése esetén - a hatályos jogszabályokkal összhangban - megfelelő összegű
díjazás illeti meg.
(2) Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyt a hasznosítás, az egyes hasznosítási
engedélyek és az átruházás esetén külön-külön, valamint a hasznosítás ellenérték
nélküli engedélyezése és az ingyenes átruházás esetén is megilleti a díjazás.
(3) A díjat az Egyetem köteles fizetni. Közös oltalom esetén az Egyetem köteles
gondoskodni arról, hogy az alkotókat méltányos díjazásban részesítse. A hasznosítás
engedélyezése és átruházás esetén a jogszerző a díjfizetési kötelezettséget átvállalhatja
(4) Találmányi díj jár a külföldi szabadalom, illetve az annak megfelelő más jogi oltalom
alapján történő értékesítés esetén is; a hasznosítás után azonban csak akkor, ha azért az
alkotó belföldi szabadalom alapján nem tarthat igényt találmányi díjra.
(5) Az alkotó, kutató díjazására az Egyetemmel, a hasznosító szabadalmas társsal, illetve a
jogszerzővel kötött, írásbeli szerződése az irányadó. A Pályázati Iroda köteles
gondoskodni arról, hogy a díjazásra irányuló szerződés írásban ésszerű időn belül, a
lehetőségekhez képest a szellemi alkotás megszületése előtt létrejöjjön.
(6) A hasznosítás engedélyezése, illetve az oltalom átruházása esetén a díjnak a
hasznosítási engedély, illetve az átruházás ellenértékével, vagy a hasznosítás ellenérték
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nélküli engedélyezéséből, illetve az ingyenes átruházásból származó gazdasági előnnyel
arányban kell állnia.
(7) A díj mértékének megállapítása során a (8) és a (9) bekezdés szerinti arányt az
Egyetemnek a szellemi alkotás megalkotásához nyújtott hozzájárulására és az alkotó
munkaviszonyból eredő kötelességeire figyelemmel kell meghatározni. Titokban tartott
találmány esetén figyelemmel kell lenni az alkotót az oltalomszerzés elmulasztása
folytán érő hátrányokra is.
(8) A szellemi alkotás hasznosítása során befolyt díj, amennyiben az (5) bekezdésben
foglalt szerződés másként nem rendelkezik a szellemi alkotást létrehozó, közreműködő
alkotó, kutató és az Egyetem között kerül felosztásra.
(9) A felosztás az alábbi arányok szerint történik:
a) az alkotó, kutató javára fizetendő hányad: 60 %,
b) az Egyetemhez befolyó hányad: 40 %.
(10) A hasznosításból befolyó összeget csökkenteni kell a szellemi alkotás értékelésével,
jogi oltalmával, szabadalmazásával, valamint a hasznosítására, értékesítésére irányuló
eljárással kapcsolatos költségekkel.
(11) Bevételek kifizetése mindenkor az előzőleg megkötött szerződésekben foglaltak
szerint történik.
(12) A Kutatókat, valamint a szellemi alkotások hasznosításában közreműködő
személyeket az Egyetem rektora jutalomban részesítheti, az arra érdemes személyeket
javasolja országos díjazásban részesíteni.
A hasznosítás
15.

§ A hasznosítás módjai

(1) A az Egyetem az alkalmazotti szellemi alkotást csak az alkotónak a szellemi
alkotás nyilvánosságra hozatalához való jogával összhangban hasznosíthatja.
(2)
A hasznosítás módjai különösen:
a) az intézmény és szerzőinek tudományos megítélése, illetve tudományos teljesítményének bizonyítása az MTMT-n keresztül
b) a szellemi alkotás spin-off cégbe való apportálása,
c) licencia szerződés megkötése,
d) találmány/szabadalom átruházási szerződés kötése,
e) szerzői művek felhasználása,
f) Egyetemen belüli hasznosítás.
(3) Amennyiben az Egyetem a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogáról az eljárás bármely
szakaszában lemond, úgy az alkotót mindezen jogok ingyenesen illetik meg azzal,
hogy az esetleges bármely további hasznosítás nyereségéből az Egyetem igényt
tarthat.
(4) A licencia szerződés, illetve a találmány/szabadalom átruházási szerződésekben foglalt
díjakat illetően törekedni kell arra, hogy a szellemi alkotás létrehozásához szükséges
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költségeken túl biztosítsa az Egyetem és az alkotó megfelelő érdekeltségét, ezáltal
ösztönözzön további szellemi alkotások létrehozására, kidolgozottsági szint
növelésére, a gyakorlati hasznosítást szolgáló lépések megtételére és erősítse az alkotó
vállalkozói szellemét.

16. § A szellemi alkotás apportálására vonatkozó rendelkezések
(1) Ha az Egyetem a szellemi alkotás jogosultja, a szellemi alkotást nem pénzbeli
hozzájárulsként gazdasági társaság (hasznosító vállalkozás) tulajdonába adhatja
(apportálhatja)
(2) Az Egyetem ugyanakkor a szellemi tulajdon apportálásáról csak különösen indokolt
esetben, az alternatív hasznosítási megoldások kivitelezhetetlensége esetén dönt. A
szellemi alkotás hasznosító vállalkozásba való apportálásáról a Tudományos Tanács és
a rektorhelyettesek javaslata, valamint a rektor előterjesztése alapján a Szenátus dönt.
(3) Hasznosító vállalkozás - amennyiben határozott időre alapítják - három évnél rövidebb
időre nem hozható létre. Az Egyetem olyan határozott időre létrejött vállalkozásban,
amelynek a létesítő okiratában meghatározott megszűnési időpontig a tervezett
belépéstől, illetve részesedésszerzéstől számított három évnél kevesebb van hátra,
tagsági jogviszonyt nem létesíthet, illetve részesedést nem szerezhet.
(4) Az Egyetem felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az
osztalékból való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú.
(5) Az Egyetem hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulást csak akkor teljesíthet, ha
az egy naptári évben összesen teljesített pénzbeli hozzájárulások összege nem haladja
meg az Egyetem előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott vállalkozási
tevékenység eredményének ötven százalékát.
(6) A hasznosító vállalkozás létesítő okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget a
résztvevő az Egyetem terhére.
(7) Az Egyetem a Szenátus döntése alapján a hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági
viszonyát, illetve részesedését csak az azt megtestesítő vagyoni jogok értékének
könyvvizsgáló általi megállapítását követően, és legalább a megállapított értéken
történő visszterhes átruházással szüntetheti meg vagy csökkentheti.
(8) Az Egyetem évente köteles jelentést készíteni a Szakminisztérium részére arról, hogy
az általa alapított, vagy részvételével működő hasznosító vállalkozásokban hogyan
valósultak meg a hasznosítási célok.
(9) A (3) és (5) bekezdés értelemszerűen irányadó az Egyetem által létrehozott, vagy
részesedésével működő hasznosító vállalkozás általi további gazdálkodó szervezet
alapítása, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése esetén is, továbbá
mindazon esetekben, amikor a hasznosító vállalkozás közvetett részesedésével működő
gazdálkodó szervezet alapít gazdálkodó szervezetet vagy szerez gazdálkodó
szervezetben részesedést.
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(10) Hasznosító vállalkozás az (1) bekezdés szerinti szellemi alkotást nem apportálhatja.
17. § Hasznosító vállalkozás létrehozása
(1) Az Egyetem szellemi alkotásaik hasznosítása céljából hasznosító vállalkozás
létrehozásához, illetve ilyenben tagsági jogviszony létesítéséhez vagy részesedés
szerzéséhez pályázati úton közfinanszírozású támogatási igényt nyújthat be.
(2) A támogatásra pályázhat az a kutató, illetve oktatói munkakörben foglalkoztatott
személy is, aki az Egyetemen létrejött szellemi alkotásnak az Egyetemmel együttesen
jogosultja, és szellemi alkotás hasznosítása céljából az együttesen jogosultak önállóan
vagy bármely kívülálló harmadik személlyel gazdasági társaságot alapítanak, illetve
gazdasági társaságban tagsági jogviszonyt létesítenek vagy részesedést szereznek. A
támogatásra irányuló pályázat befogadásának feltétele az Egyetem és az alkotó között
a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra és a hasznosításból származó jövedelmek
megosztására vonatkozó érvényes szerződés megléte.
(3) Az Egyetem közalkalmazotti jogállású munkatársa - amennyiben jogszabály nem
mondja ki vele szemben az összeférhetetlenséget - a hasznosító vállalkozásnak - a
munkáltatói jogkört gyakorló rektor vagy kancellár előzetes írásbeli hozzájárulásával
- tagja vagy vezető tisztségviselője lehet, illetve azzal munkavégzésre irányuló
további jogviszonyt létesíthet. Szellemi alkotás apportálása alapján az alkotó részére
fizetendő díj alapja az Egyetem és az alkotó egyedi megállapodása szerinti összeg,
legfeljebb azonban a hasznosításból származó adózott nyereségnek az Egyetemet
megillető része.
(4) Ha az Egyetem a szellemi alkotás jogosultja, a szellemi alkotást nem pénzbeli
hozzájárulásként hasznosító vállalkozás tulajdonába adhatja (apportálhatja).
(5) Hasznosító
vállalkozások
alapításáról,
gazdasági
társaságokban
történő
részesedésszerzésről, hasznosító vállalkozások létrejöttének az Egyetem által történő
támogatásáról az Egyetem Szenátusa dönt.
18. § Licencia szerződés
(1) A licencia szerződés alapján a licencia adó köteles a licencia vevőt olyan tényleges
jogi helyzetbe hozni, hogy meghatározott műszaki megoldást meghatározott
színvonalon a gyakorlatban megvalósíthasson és felhasználhasson, illetőleg
meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, köteles továbbá ennek biztosítása
érdekében a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a szükséges
jogi felhatalmazást megadni, a licenciavevő pedig köteles meghatározott ellenértéket
fizetni, vagy más ellenszolgáltatást teljesíteni.
(2) A licencia szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) a szerződő felek megnevezését,
b) a szerződés célját,
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c) a szerződésben használt fogalmak meghatározását,
d) a jogok átadására és átvételére vonatkozó szabályokat,
e) a felek jogait és kötelezettségeit,
f) a fizetendő díj mértékét, fizetésének módját, esedékességét.
(3) A licencia szerződés típusai különösen:
a) szabadalomra kötött licencia szerződés;
b) védjegy licencia szerződés;
c) használati mintaoltalomra adott licencia;
d) formatervezési mintaoltalomra adott licencia;
e) mikroelektronikai félvezető termékekre kötött licencia;
f) szoftver licencia.
(4) A licencia szerződés kötése esetén az alkotónak fizetendő díj alapja a licencia vevő által
az Egyetemnek fizetendő licencdíj, a licencia vevő által az Egyetem javára teljesített
valamilyen kifizetés és más pénzben kifejezhető előny.
(5) Licenciamegállapodás megkötéséhez az Egyetem minden esetben igénybe veszi a
Pályázati Iroda szaktanácsadását, és külső szakértő közreműködését.
(6) Licenciaügyletek megkötésekor az Egyetem, mint licenciaadó minden egyes esetben
rendelkezik a licenciaszerződés szerint vállalt jog- és kellékszavatosságról, és a
találmányok szabadalmi oldalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény szavatossági
rendelkezéseit a következők szerint változtatja meg.
a) a kellékszavatosság a műszaki megoldás minden tulajdonságáról és veszélyéről való
tájékoztatásért, továbbá a műszaki megoldás általános (a leírásban ismertetett)
megvalósíthatósága tekintetében,
b) a kellékszavatosság kizárása a leírásban nem ismertetett, szerződéses cél szerinti
megvalósíthatóság tekintetében,
c) a kellékszavatosság kizárása a leírásban ismertetett gazdaságos megvalósíthatóság
tekintetében,
d) a kellékszavatosság kizárása a leírásban nem ismertetett gazdaságos
megvalósíthatóság tekintetében
e) a jogszavatosság arra, hogy a licanciaadó az oltalom fenntartásához szükséges
intézkedéseket megteszi, hogy harmadik személynek nincs előhasználati,
továbbhasználati joga és kényszerengedélye a szellemi tulajdon tárgyára, kizárólagos
licencia esetén szavatosság arra, hogy más nem kapott és a jövőben nem kap a
szellemi alkkotásra hasznosítási engedélyt, szavatosság arra, hogy a
szerződéskötéskor a szellemi alkkotás nem függő szellemi alkotás,
19. § Találmány/szabadalom átruházási szerződés
(1) Találmány/szabadalom átruházási szerződés alapján az Egyetem köteles a
találmányt/szabadalmat a vevőre átruházni, a vevő pedig köteles ennek fejében a
vételárat megfizetni.
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(2) A találmány/szabadalom átruházási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a szerződő felek megnevezését,
- a szerződés célját,
- a szerződésben használt fogalmak meghatározását,
- a jogok átadására és átvételére vonatkozó szabályokat,
- a felek jogait és kötelezettségeit,
- a fizetendő díj mértékét, fizetésének módját, esedékességét.
(3) A találmány/szabadalom átruházási szerződés kötése esetén az alkotónak fizetendő díj
alapja az átruházás ellenértékeként az átruházási szerződésben a vevő által az
Egyetemnek fizetendő díj, a vevő által az Egyetem javára teljesített valamilyen kifizetés
és más pénzben kifejezhető előny.
20. § Szerzői művek felhasználása
(1) Az Egyetem azon szerzői műveket - ideértve különösen a tankönyvet, könyvet,
példatárt, jegyzetet, oktatási segédletet, tanulási útmutatót -, amelyeket alkalmasnak
talál a felhasználásra, elsősorban a DUE Press-en keresztül valósítja meg, nem
kizárva azonban harmadik személy igénybevételét sem.
(2) Jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szerzői művekhez fűződő vagyoni jogokat az
Egyetem megszerzi annak átadásával, melyről felhasználási szerződésben
rendelkeznek.
21. § A szellemi alkotás Egyetemen belüli hasznosítása
(1) Az Egyetem dönthet az adott szellemi alkotás belső hasznosításáról, mely esetén saját
tevékenységi körében hasznosítja azt. A döntést a rektor a Tudományos Tanács
véleményének kikérésével hozza meg.
(2) Az Egyetem az alkalmazotti szellemi alkotáshoz fűződő hasznosítási jogát csak jelen
Szabályzat hatálya alá tartozó személy nyilvánosságra hozatalhoz való jogával
összhangban gyakorolhatja.
(3) A belső hasznosítás ellenértékeként járó díjra a jelen Szabályzat 14.§-ban foglaltakat
kell megfelelően alkalmazni.
A szabályzat megsértése, jogorvoslat
22. § A szabályzat megsértése
(1) Amennyiben jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személy a szellemi alkotást a
meghatározott módon nem jelenti be, illetve az Egyetem javára nem ajánlja fel, akkor
az általános munkajogi, polgári jogi, büntetőjogi jogkövetezményekkel felel.
(2) Amennyiben jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személy a meghatározott felajánlási és
együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, fegyelmi felelősséggel tartozik.

1. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………. (szül. hely, idő:……………., a.n.:…….., lakcím:……….),
kijelentem, hogy a …………………………….. kutatási programban részt veszek.
Jelen aláírásommal egyidejűleg nyilatkozom, hogy a Dunaújvárosi Egyetem Szellemi alkotások
védelméről és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzatát megismertem, magamra nézve
kötelezően fogadom el, az abban foglaltakat betartom.

Dunaújváros, 200…..

.………………………..
aláírás

2. számú melléklet
Bejelentés a Dunaújvárosi Egyetemen végzett tudományos munka eredményeként
létrejött találmány tárgyában
Alulírott feltaláló bejelentem, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen végzett kutatómunkám során az
alábbi megoldást dolgoztam ki. Kijelentem, hogy a hatályos A szellemi alkotások védelméről
és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló Szabályzat rendelkezéseit megismertem, és annak
rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
1. A megoldás címe és rövid leírása (bizalmas információk nélkül):
A fenti megoldás védelme érdekében javasolt oltalmi forma (pl. szabadalom, használati minta,
know-how, stb.):
Indokolt-e más országban oltalmi bejelentést tenni? Ha igen, melyek ezek az országok?
2.

Jelölje a találmány jellegét az alábbiak szerint:

szolgálati találmány; alkalmazotti találmány; feltalálói önálló találmány
3.

Ismertesse a találmányhoz kapcsolódó kulcsszavakat!

4.
Sorolja fel, hogy tudomása szerint mely kutatók (név szerint) foglalkoznak a találmány
tárgykörébe eső megoldások kidolgozásával!

5.
Ismertesse, milyen szakirodalmi kutatást végzett, és adja meg a szakirodalmi
hivatkozások elérhetőségi adatait!

6.
Sorolja fel, hogy tudomása szerint mely vállalatok, cégek foglalkoznak a találmány
tárgykörébe eső technológiák fejlesztésével vagy hasznosításával!

7.
Ismertesse a találmány piaci hasznosítására, felhasználási területeire vonatkozó
elképzeléseit!

8.
A feltaláló(k)/kidolgozó(k) adatai:
Név, Szervezeti egység, Beosztás a megoldás kidolgozásakor, Feltalálói hányad, Elérhetőség
1.
2.
3.
4.
A feltalálók képviselője (több feltaláló esetén):

Amennyiben a feltalálók között van olyan személy, aki nem az Egyetem alkalmazásában áll,
kérjük feltüntetni:
9.
Milyen munka során történt a megoldás kidolgozása (sajátkezdeményezésű kutatás,
pályázati forrásból finanszírozott kutatás, alaptevékenység, szerződéses munkavégzés, stb.)?

10.
Részt vett-e a szellemi alkotás kidolgozásában más felsőoktatási intézmény vagy
gazdálkodó szervezet dolgozója? Felhasználtak-e a szellemi alkotás létrehozása során
valamilyen külső személytől/szervezettől származó anyagot, felszerelést?

11.

Ismertesse, milyen ráfordítások történtek a szellemi alkotás létrehozása során!

12.
Ismertette-e a találmányt vagy annak részletét korábban bárhol, bármilyen formában?
Ha igen, mikor, hol, hogyan?

13.

Tervezi-e a találmány ismertetését a jövőben? Ha igen, milyen módon és mikor?

14.
Van-e olyan szerződés vagy egyéb kötelezettség, amely a szellemi alkotáshoz fűződő
jogokra hatással lehet? Ha igen, kérjük ismertesse azt!

15.
Érkezett-e már megkeresés, ajánlat, piaci érdeklődés a szellemi alkotás hasznosításával
kapcsolatban? Ha igen, mi volt annak lényege?

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen űrlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az
azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul bejelentem a Dunaújvárosi Egyetem
Pályázati Irodának.
Dunaújváros, 20……………..
.........................................
bejelentő aláírása
A bejelentéshez csatolandó iratok:
- szellemi alkotás részletes leírása
- már bejelentett szellemi alkotás esetén a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz benyújtott leírás,
okiratok
- már megadott oltalom esetén az okirat másolata
- amennyiben létezik olyan kötelezettség, amely hatással lehet a szellemi alkotáshoz fűződő
jogokra, az ennek alapjául szolgáló dokumentum másolata (pl. kutatási szerződés, támogatási
szerződés stb.).

A Dunaújvárosi Egyetem döntése szellemi alkotás elfogadásáról
A Pályázati Iroda a fenti adatokat bizalmasan kezeli.
A
Dunaújvárosi
Egyetem
tudományos
és
kutatási
(………………………számú határozat) alapján, a fent bejelentett

-

rektorhelyettese

javaslata

szolgálati szellemi alkotásra igényt tart/ nem tart igényt;
alkalmazotti szellemi alkotást hasznosítani kívánja/nem kívánja hasznosítani.

Dunaújváros, 20……………
.………………………..
rektor

.………………………..
kancellár

3. melléklet
Bejelentés a Dunaújvárosi Egyetemen létrehozott know-how tárgyában
Alulírott szerző bejelentem, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen folytatott munkám során az alábbi
know-how-t alkottam meg. Kijelentem, hogy a hatályos A szellemi alkotások védelméről és a
szellemi tulajdon kezeléséről szóló Szabályzat rendelkezéseit megismertem, és annak
rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
1. A know-how megnevezése és rövid leírása:

2. A szerző(k) adatai:

Név, Szervezeti egység, Beosztás a know-how megalkotásakor, Elérhetőség
1.
2.
3.
4.
Több szerző esetén a képviseletet ellátó személy:
Amennyiben a szerzők között van olyan személy, aki nem az Egyetem alkalmazásában áll, kérjük
feltüntetni:
3. Ismertesse a know-how piaci hasznosítására, felhasználási területeire vonatkozó elképzeléseit!

4. Ismertesse, hogy milyen ráfordítások történtek a know-how létrehozása során!

5. Érkezett-e már megkeresés, ajánlat, piaci érdeklődés a szellemi alkotás hasznosításával
kapcsolatban, ideértve az Egyetemen belüli hasznosítás eseteit is? Ha igen, mi volt annak lényege?

6. Van-e olyan szerződés vagy egyéb kötelezettség, amely a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra
hatással lehet? Ha igen, kérjük ismertesse azt!

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen űrlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az
azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul bejelentem a Dunaújvárosi Egyetem
Pályázati Irodájának.
Dunaújváros, 200……………..
..........................................
bejelentő aláírása

A Dunaújvárosi Egyetem döntése know-how elfogadásról
A Pályázati Iroda a fenti adatokat bizalmasan kezeli.
A
Dunaújvárosi
Egyetem
tudományos
és
kutatási
rektorhelyettese
javaslata
(………………………számú
határozat) alapján, a fent bejelentett know-how-t hasznosítani kívánja/nem kívánja hasznosítani.

Dunaújváros, 20…………….

.………………………..
rektor

.………………………..
kancellár

4. melléklet
Bejelentés a Dunaújvárosi Egyetemen létrehozott szerzői mű tárgyában
Alulírott szerző bejelentem, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen folytatott munkám során az alábbi
szerzői művet alkottam meg. Kijelentem, hogy a hatályos A szellemi alkotások védelméről és
a szellemi tulajdon kezeléséről szóló Szabályzat rendelkezéseit megismertem, és annak
rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
1. A szerzői mű címe:
2. A szerzői mű jellege (pl.: szépirodalmi, tudományos, publicisztikai mű, zenemű, szobrászat,
festészet, rajzolás útján létrehozott alkotás, térképmű, építészeti alkotás, iparművészeti
alkotás, gyűjteményes mű stb.):

3. A szerző(k) adatai:
Név, Szervezeti egység, Beosztás a mű megalkotásakor, Elérhetőség
1.
2.
3.
4.
Szerzőtársak esetén a képviseletet ellátó személy:
Amennyiben a szerzőtársak között van olyan személy, aki nem a Egyetem alkalmazásában áll,
kérjük feltüntetni:
4. Ismertesse, hogy milyen ráfordítások történtek a szerzői mű létrehozása során!

5. Tartalmaz-e a szerzői mű olyan eredményt, amely iparjogvédelmi oltalom tárgya lehet vagy
hasznosítható? (Amennyiben igen, kérjük töltse ki az 2. számú mellékletet!)

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen űrlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az
azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul bejelentem a Dunaújvárosi Egyetem
Pályázati Irodájának.
Dunaújváros, 20……………..
....................................
bejelentő aláírása

A Dunaújvárosi Egyetem döntése szerzői mű elfogadásáról
A Pályázati Iroda a fenti adatokat bizalmasan kezeli.
A
Dunaújvárosi
Egyetem
oktatási
és
általános
rektorhelyettese
javaslata
(………………………számú határozat) alapján, a fent bejelentett szerzői műre vonatkozó

vagyoni jogokkal élni kíván/nem kíván élni.
Dunaújváros, 20…………….

.………………………..
rektor

.………………………..
kancellár

5. melléklet
Bejelentés a Dunaújvárosi Egyetemen végzett tudományos munka eredményeként
létrejött szoftver tárgyában
Alulírott szerző bejelentem, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen végzett kutatómunkám
eredményeként az alábbi szoftvert dolgoztam ki. Kijelentem, hogy a hatályos A szellemi
alkotások védelméről és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló Szabályzat rendelkezéseit
megismertem, és annak rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el.
1. A szoftver címe, rövid bemutatása, felhasználási területe:

2. A szerző(k) adatai:
Név, szervezeti egység, beosztás a szoftver megalkotásakor, szerzőségi arány, elérhetőség
1.
2.
3.
4.
Szerzőtársak esetén a képviseletet ellátó személy:
Amennyiben a szerzőtársak között van olyan személy, aki nem az Egyetem alkalmazásában áll,
kérjük feltüntetni:

3. Ismertesse, milyen munka során történt a megoldás kidolgozása (saját kezdeményezésű
kutatás, pályázati forrásból finanszírozott kutatás, alaptevékenység, szerződéses
munkavégzés, stb.)!

4. Ismertesse, hogy milyen ráfordítások történtek a szoftver létrehozása során!

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen űrlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az
azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul bejelentem a Dunaújvárosi Egyetem
Pályázati Irodájának.
Dunaújváros, 20……………..

A bejelentéshez csatolandó iratok:
- a szoftver dokumentációja

........................................................
bejelentő aláírása

A Dunaújvárosi Egyetem döntése szoftver elfogadásáról
A Pályázati Iroda a fenti adatokat bizalmasan kezeli.
A Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettes javaslata (………………………számú
határozat) alapján, a fent bejelentett szoftver tekintetében egyetemi keretek között igényt tart/nem tart

igényt.
Dunaújváros, 20……………. …………………………………....

.………………………..
rektor

.………………………..
kancellár

6. melléklet
Bejelentés a Dunaújvárosi Egyetemen létrehozott megjelölés tárgyában
Alulírott alkotók bejelentjük, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen folytatott munkánk során az alábbi
megjelölést alkottuk meg.
Kijelentjük, hogy a hatályos A szellemi alkotások védelméről és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló
Szabályzat rendelkezéseit megismertük, és annak rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek
elfogadjuk.
1. A megjelölés jellege (szó, betű, szám, ábra, hang, szín, fényjel stb.):

2. A megjelölés grafikai ábrázolása:

3. Az alkotó(k) adatai:
Név, Szervezeti egység, Beosztás, Elérhetőség
1.
2.
3.
Több alkotó esetén a képviseletet ellátó személy:
Amennyiben az alkotók között van olyan személy, aki nem az egyetem alkalmazásában áll, kérjük
feltüntetni:
4. Ismertesse, hogy a megjelölést milyen áruk, illetve szolgáltatások tekintetében kívánja védelemben
részesíteni!

5. Ismertesse, hogy a megjelölés A szellemi alkotások védelméről, és szellemi tulajdon kezeléséről
szóló Szabályzat hatálya alá tartozó mely más szellemi alkotáshoz kapcsolódik közvetlenül!

6. Van-e olyan szerződés vagy egyéb kötelezettség, amely a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra
hatással lehet? Amennyiben igen, kérjük ismertesse azt!

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen űrlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az azokban
bekövetkező változásokat haladéktalanul bejelentem a Dunaújvárosi Egyetem Pályázati Irodájának.
Dunaújváros, 20……………..

........................................................
bejelentő aláírása

A Dunaújvárosi Egyetem döntése megjelölés elfogadásáról

A Pályázati Iroda a fenti adatokat bizalmasan kezeli.
A Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyettes javaslata (………………………számú
határozat) alapján, a fent bejelentett megjelölés tekintetében egyetemi keretek között történő védjegyoltalmi
bejelentését kíván tenni/ nem kíván tenni.

Dunaújváros, 20……………. …………………………………....

.………………………..
rektor

.………………………..
kancellár

