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1.§. A Szabályzat céljai és alapelvei 

 

1.1. A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) fontos céljának tekinti a kutatásfejlesztési és 

innovációs eredmények gazdasági és társadalmi hasznosulásának elősegítését. A célok hatékony 

megvalósítása érdekében az alábbi szabályzatot hozta létre. 

 

1.2. A Szabályzat az Egyetem kutatói által létrehozott szellemi alkotások sorsáról rendelkezik. 

Részletes szabályokat rögzít azok jogi védelmére és hasznosítására vonatkozóan. A Szabályzat 

tartalmazza az ipari és üzleti szervezetekkel történő kapcsolattartásra vonatkozó irányelveket, 

valamint útmutatást ad a szellemi alkotások hasznosításából származó gazdasági haszon 

megosztásával kapcsolatban. 

 

1.3. A Szabályzat céljai: 

 

i. a tudományos kutatás elősegítése és támogatása; 

ii. jogbiztonság megteremtése az együttműködésen alapuló kutatási tevékenységek és a 

harmadik felekkel létrejövő innovációs együttműködések területén; 

iii. az Egyetem belső eljárásrendjének kialakítása a szellemi alkotások azonosításával, 

tulajdonviszonyaival, jogi védelemével és hasznosításával kapcsolatban; 

iv. a szellemi alkotások megfelelő időben történő hatékony védelmének és kezelésének 

biztosítása; 

v. az egyetemi szellemitulajdon-portfolió nyilvántartásának elősegítése; 

vi. a szellemi alkotások hasznosításából származó gazdasági haszon tisztességes és méltányos 

elosztásának biztosítása a feltalálók, az Egyetem, valamint a folyamatban részt vevő más 

partnerek között, hozzájárulásuk figyelembe vételével; 

vii. az Egyetem és a kutatók jó hírnevének növelése azáltal, hogy a kutatási eredmények 

hasznosulnak a társadalomban, és a közjót szolgálják. 

 

1.4. A kutatási, támogatási, vagy tudományos szolgáltatásra irányuló és egyéb szerződések tartalma 

nem lehet ellentétes a közérdekkel. Ezen szerződések tartalmának összhangban kell állniuk 

különösen az Egyetem oktatási, kutatási és technológia transzfer feladataival. A szerződések 

megkötése nem vezethet továbbá a vállalkozásokkal történő tisztességtelen versenyhez. 

 

 

2.§. Fogalmak 

 
1„Feltaláló” – az a Kutató, aki érdemi módon hozzájárult a Szellemi alkotás létrehozásához és ebbéli 

minőségében feltüntetésre került a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központhoz 

benyújtott bejelentő űrlapon. 

 

„Intézményi Erőforrás” – az Intézmény által közvetlen vagy közvetett módon biztosított bármilyen 

pénzügyi forrás, eszköz vagy egyéb erőforrás, beleértve a berendezéseket, fogyóeszközöket és emberi 

erőforrásokat is. 

                                                            
1 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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„Kutató” 

i. az Egyetem alkalmazásában álló azon személy, beleértve a hallgatói jogviszonyban álló 

alkalmazottat és a technikai személyzetet is, 

ii. az Egyetem azon hallgatója, beleértve az Egyetem graduális és posztgraduális hallgatóit is, 

iii. bármely egyéb személy, beleértve a vendégkutatókat is, 

aki használja az Intézményi Erőforrásokat, és aki kutatási feladatot végez az Egyetemen, vagy bármely 

más módon részt vesz az Egyetem által kezelt kutatási projektekben, beleértve a pályázati és a külső 

szponzorok által támogatott projekteket is. 

 

 „Nettó árbevétel” – magában foglal minden, a Szellemi alkotás és a Szellemi tulajdonjogok 

hasznosításából származó és az Egyetemre befolyó licencia díjat, jogdíjat és bármely más pénzösszeget, 

ideértve az üzletrész értékesítéséből és osztalék kifizetésből származó pénzösszeget, csökkentve a 

Szellemi alkotás kezelésével, jogi oltalmának megszerzésével és hasznosításával kapcsolatban 

felmerült költségekkel. 

 

„Spin-off vállalkozás” – az a vállalkozás, mely az Egyetem által létrehozott szellemi alkotás/kutatási 

eredmény hasznosítására jön létre és részére az Egyetem írásbeli megállapodás alapján átadta a 

szellemi alkotás/kutatási eredmény hasznosítását biztosító jogokat átruházás vagy licencia útján. 

 

„Szellemi alkotás” – bármely találmány, technológia, alkalmazás, fejlesztés, minta, anyag, vegyület, 

folyamat és minden egyéb kutatási eredmény vagy kézzelfogható kutatási célú vagyon (beleértve a 

szoftvert is). 

 

„Szellemi tulajdonjogok” – a Szellemi alkotáshoz fűződő tulajdonjogok és kapcsolódó jogok, beleértve 

az alábbiakat: szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési 

mintaoltalom, védjegy, know-how, üzleti titok és egyéb szellemi tulajdonvédelmi vagy iparjogvédelmi 

jogok, valamint szerzői jogok, függetlenül attól, hogy történt-e hatósági bejelentés a megszerzésük 

céljából. Ide értjük továbbá az említett Szellemi tulajdonjogokra irányuló bejelentői igényt, bármely 

kiterjesztéssel és megújítással együtt, és a védelem minden további formáját, melynek a fentiekkel 

egyenértékű vagy hasonló hatása van a világ bármely pontján. 

 

„Szerzői művek” – tudományos, irodalmi és művészeti alkotások, beleértve a tudományos 

publikációkat, szakkönyveket, újságcikkeket, előadásokat, zeneműveket, filmeket, prezentációkat és 

más szerzői anyagokat vagy alkotásokat, amelyek a szerzői jogi törvény oltalma alá esnek, kivéve a 

szoftvert. 

 

„Hasznosítás” – a Szellemi alkotás vagy Szellemitulajdon-jogok bármilyen üzleti vagy kereskedelmi 

hasznosítása, beleértve az átruházást, a licencia-értékesítést, az Egyetemen belüli hasznosítást, 

valamint a spin-off vállalkozáson keresztül történő hasznosítást. 

 

„Vendégkutató” – az a személy, aki kutatásra irányuló kapcsolatban áll az Intézménnyel, de nincs 

alkalmazotti vagy hallgatói jogviszonya. A Vendégkutató fogalmába beletartoznak többek között az 

akadémiai vendégkutatók, az Egyetem által adományozott, címzetes kitüntetéssel bíró személyek és 

az Egyetem nyugalmazott kutatói. 



 

4 
 

 

 

3.§. A Szabályzat alkalmazási területe 

 

3.1. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozik minden Szellemi alkotás, amely 2014. május 15-ét 

követően jött létre, illetve ezt követően került bejelentésre az Egyetem részére. A Szabályzat 

hatálya alá tartoznak továbbá a Szellemi alkotásokhoz fűződő Szellemi tulajdonjogok. 

3.2. 2A jelen Szabályzat hatálya minden Kutatóra kiterjed. 

3.3. 3A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem minden szervezeti egységére. 

3.4. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozik minden 2014. május 15-ét követően kötött Kutatási 

Megállapodás. 

3.5. A jelen Szabályzat nem érvényes olyan esetekben, amikor a Kutató kifejezetten ellenkező 

tartalmú megállapodást kötött az Intézménnyel a jelen Szabályzat hatályba lépésének napja 

előtt, vagy az Egyetem már korábban eltérő megállapodást kötött harmadik féllel a jelen 

Szabályzatban foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében. 

 

 

4.§. A Kutatók jogállásával kapcsolatos szabályok 

 

4.1. 45Az érintett szervezeti egység (intézet, tanszék) vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a 

Vendégkutatók a kutatási tevékenységük megkezdése előtt aláírjanak egy vendégkutatói 

megállapodást, amelyben vállalják, hogy a Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek fogadják el 

és az Egyetemmel összefüggő kutatási tevékenységük során létrehozott Szellemi alkotásokat és 

az azokhoz fűződő Szellemi tulajdonjogokat az Egyetemre ruházzák át. A vendégkutatói 

megállapodás elkészítéséért és nyilvántartásáért a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer 

Központ (a továbbiakban: KTTK) vezetője felelős. Az Egyetem nevében a vendégkutatói 

megállapodást a rektor vagy az általa írásban meghatalmazott személy írja alá. 

4.2. 6Az Egyetem hallgatói az Egyetemen végzett kutatási tevékenység megkezdése előtt kötelesek 

egy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő nyilatkozatot aláírni, amelyben vállalják, 

hogy a Szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A nyilatkozat 

beszerzéséért annak az intézetnek vagy tanszéknek a vezetője felelős, ahol a hallgató a kutatási 

tevékenységet végzi. A nyilatkozatok elkészítéséért és nyilvántartásáért a KTTK vezetője felelős. 

4.3. 7A doktori programra jelentkező posztgraduális hallgatók kötelesek aláírni egy teljes bizonyító 

erejű magánokiratnak minősülő nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy a hallgatói jogviszony 

létrejöttével a Szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A nyilatkozat 

                                                            
2 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
3 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
4 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
5 Módosította a 18/2015. (X. 2.) számú szenátusi határozat, hatályos 2015. október 3-tól. 
6 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
7 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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beszerzéséért az érintett doktori iskola vezetője felelős. A nyilatkozatok elkészítéséért és 

nyilvántartásáért a KTTK vezetője felelős. 

4.4. 8 

4.5. 9A 4.1-es bekezdésben foglaltaktól eltérő megállapodásra lehet szükség a Vendégkutatók 

korábban vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Az ilyen megállapodásokban 

rögzítendő feltételekről a KTTK vezetője esetenként tájékozódik, és egyedi elbírálással dönt. 

4.6. 10Egyedi megállapodásra lehet szükség az olyan kutatási tevékenységek esetében, amikor az 

Egyetem alkalmazásában álló Kutató vendégkutatóként egy másik intézményben dolgozik. Ilyen 

esetekben a másik intézmény kötelezheti a Kutatót olyan megállapodás aláírására, amely érinti 

az Egyetem Szellemi tulajdonjogait. A későbbi jogviták elkerülése érdekében, ebben a 

tárgykörben a Kutató nem írhat alá szerződést/nyilatkozatot a Kutatáshasznosítási és 

Technológiatranszfer Központ vezetőjének jóváhagyása nélkül. A jóváhagyást nem lehet 

megtagadni, amennyiben az nem érinti az Egyetem Szellemi alkotáshoz fűződő jogait. Indokolt 

esetben az Egyetem tárgyalásokat kezdeményez az 5. részben foglaltak szerint, hogy írásbeli 

megállapodást kössön a partner intézménnyel. 

4.7. A jelen Szabályzatban foglalt jogok és kötelezettségek, így különösen a titoktartással és a 

Szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos rendelkezések az Egyetemmel létrejött hallgatói, 

közalkalmazotti vagy egyéb munkavállalói jogviszony megszűnését követően is fennállnak. 

 

 

5.§. A kutatással kapcsolatos szerződések 

 

5.1.  Kutatási szerződés 

 

5.1.1. Kutatási szerződés keretében az Egyetem kutatómunkát végez egy harmadik fél részére. 

5.1.2. Kutatási szerződés keretében a felek kötelesek legalább az alábbiakról rendelkezni: 

a) az Egyetem által elvégzendő kutatási feladatok pontos és részletes meghatározása, 

szakmai és időbeli mérföldkövekre bontva; 

b) a szerződés aláírását megelőzően keletkezett Szellemi tulajdonjogok sorsa 

(Background IP); 

c) a szerződésben rögzített kutatási tevékenységekből származó Szellemi tulajdonjogok 

sorsa (Foreground IP); 

d) titoktartási szabályok; 

e) a létrejövő kutatási eredmények publikálásának feltételei; 

f) a technológiai, üzleti és gazdasági kockázatok megosztásának meghatározása; 

g) felelősségvállalás és kártérítés. 

 

                                                            
8 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
9 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
10 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
 



 

6 
 

5.1.3. A Kutatási szerződés keretében a felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a harmadik féltől 

származó finanszírozás legalább az alábbiakat fedezi: 

a) a projekt végrehajtásába bevont személyekkel kapcsolatos kiadások (beleértve a 

munkáltatót terhelő szociális járulékokat is); 

b) a projekt teljesítéséhez szükséges eszközök, anyagok költségei és egyéb járulékos díjak 

(beleértve az eszközök amortizációját és az útiköltséget is); 

c) az Egyetem eszközeinek használatával kapcsolatosan felmerülő költségek (különösen 

tekintettel a nagy értékű eszközökre); 

d) overhead, a vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint; 

e) ÁFA (amennyiben releváns). 

 

5.1.4. Szellemi tulajdon a vállalkozásokkal kötött Kutatási szerződésben 

a) A Kutatási szerződés alapján létrejött Szellemi tulajdonjogok kapcsán a szellemi 

hozzájárulás arányát (szerzőségi részarány) kell figyelembe venni a rendelkezésre 

jogosultság megállapítása során. A vállalkozás, amennyiben a későbbi hasznosításban 

érdekelt, általában határozott ideig tartó elsőbbségi opciós jogot kap a projekt vagy 

kutatási program eredményeinek üzleti hasznosítására. Az Egyetem általában royalty 

jellegű díjat kap a későbbi hasznosításból elért bevételből, illetve allicencia adására is 

kiterjedő hasznosítási jogot kap azokra a hasznosítási területekre, melyek a vállalkozás 

gazdasági érdekkörén kívül esnek. 

b) A projekt vagy kutatási program keretében készített szoftverrel kapcsolatosan az 

Egyetem megtartja a felhasználási jogokat, azzal, hogy a vállalkozásnak nem 

kizárólagos, ingyenes vagy royalty ellenében kikötött felhasználási engedélyt ad a 

Kutatási szerződésben meghatározottak szerinti hasznosítási területre. Ez a 

felhasználási jog lehet kizárólagos is, amennyiben a szoftver a projekt vagy kutatási 

program keretében önállóan jött létre és fejlesztése nem már korábban létrehozott 

szoftveren alapszik. 

c) A fentiek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor jogszabály vagy más érvényben 

lévő (pl. támogatási, konzorciumi) megállapodás korlátozza az Egyetem szabadságát a 

projekt vagy kutatási program eredményeinek kezelésével kapcsolatban. 

d) A Kutatási szerződésnek minden esetben törekednie kell arra, hogy az Egyetem kutatói 

publikálhassák a projekt vagy a kutatási program tudományos eredményeit, legkésőbb 

a szabadalmi bejelentés benyújtására meghatározott ésszerű határidő leteltét 

követően. 

e) A Szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos feltételek kialakításánál bizonyos esetekben 

irányadó lehet, hogy a szerződés tárgyát képező kutatási program az 

Egyetem/megrendelő fél által önállóan, vagy a felek által közösen került kidolgozásra. 

 

5.1.5. Szellemi tulajdon a közfinanszírozású és nonprofit intézményekkel kötött Kutatási 

szerződésben 

A közfinanszírozású és nonprofit intézményekkel kötött Kutatási szerződésben az Egyetem 

általában megtartja a projekt eredményeire vonatkozóan legalább az ingyenes használatra, az 

üzleti hasznosításra, valamint a szabad publikálására vonatkozó jogokat. 
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5.1.6. 11Alkalmazottak 

A Kutatási szerződés keretében vállalt kutatási tevékenységekbe bevont Kutatók az Egyetem 

alkalmazásában állnak. Amennyiben, kivételes esetben, harmadik fél által foglalkoztatott 

személy dolgozik az Egyetem infrastruktúráján, a kutatás elvégzéséért felelős személy 

továbbítja ezen személy adatait, munkavégzésének helyét, időtartamát a Kutatáshasznosítási 

és Technológiatranszfer Központ vezetőjének, a Szellemi tulajdonjogok és a titoktartás 

megfelelő rendezése érdekében. 

 

5.2.  Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés 

 

5.2.1. Tudományos szolgáltatás végzésére irányuló szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási 

szerződés) keretében az Egyetem tudományos szolgáltatást nyújt harmadik félnek a meglévő 

tudásának, szakértelemének, eszközeinek felhasználásával vagy hozzáférhetővé tételével. 

Ilyen szolgáltatás lehet például teszt, mérés, rutin analízis, szakértői vélemény, tanácsadás, 

vagy egyes kutatási célokat szolgáló eszközök hozzáférhetővé tétele. 

5.2.2. A Szolgáltatási szerződés keretében a felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a harmadik 

féltől származó finanszírozás legalább az alábbiakat fedezi: 

a) az Egyetem által elvégzendő szolgáltatás pontos és részletes meghatározása, szakmai 

és időbeli mérföldkövekre bontva; 

b) a szolgáltatás nyújtásába bevont személyekkel kapcsolatos kiadások (beleértve a 

munkáltatót terhelő szociális járulékokat is); 

c) a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges eszközök, anyagok költségei és egyéb járulékos 

díjak (beleértve az eszközök amortizációját és az útiköltséget is); 

d) az Egyetem eszközeinek használatával kapcsolatosan felmerülő költségek (különösen 

tekintettel a nagy értékű eszközökre); 

e) overhead, a vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint; 

f) ÁFA (amennyiben releváns). 

 

5.2.3. Azon Szolgáltatási szerződéseknél, ahol harmadik fél használja az Egyetem berendezéseit, a 

harmadik féltől származó finanszírozásnak legalább az alábbiakat kell fedeznie: 

a) a rendelkezésre bocsátott berendezések költségei, főszabály szerint az alábbiak szerint 

számítva: a vételár osztva az értékcsökkenésnél figyelembe veendő hónapok 

számával, szorozva a harmadik fél által igénybevett hónapok számával, szorozva a 

harmadik fél által használt aránnyal; 

b) a harmadik fél által használt kis értékű- és fogyóeszközökkel kapcsolatos kiadások; 

c) amennyiben a harmadik félnek a berendezés használatához szüksége van az Egyetem 

alkalmazottaira, abban az esetben a személyi költségek (beleértve a munkáltatót 

terhelő szociális járulékokat is); 

d) overhead, a vonatkozó szabályzatban meghatározottak szerint; 

e) ÁFA (amennyiben releváns). 

 

5.2.4. Szellemi tulajdon a Szolgáltatási szerződésekben 

                                                            
11 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
 



 

8 
 

A Szolgáltatási szerződéseknél a szolgáltatás teljesítéséhez használt vagy fejlesztett ismeretek, 

módszerek, eszközök, szoftver vagy Szellemi tulajdonjogok az Egyetemet illetik. Ugyanakkor a 

szolgáltatás nyújtása eredményeként keletkezett jelentések és adatok (mérések, vizsgálati 

eredmények, szimulációk, szakértői jelentések, stb.) a megrendelő harmadik fél tulajdonát 

képezik és azokat az Egyetem csak a harmadik fél előzetes jóváhagyásával használhatja, vagy 

publikálhatja. 

5.2.5. A Szolgáltatási szerződés keretében tevékenységet végző Kutatók az Egyetem alkalmazásában 

állnak. 

 

5.3.  Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzésére irányuló szerződés 

 

5.3.1. Közös kutatásfejlesztési tevékenység végzésére irányuló szerződés (a továbbiakban: 

Kooperatív kutatási szerződés) az Egyetem és egy vagy több harmadik fél között létrejövő, a 

felek közös tudományos érdeklődési körébe tartozó projekt vagy kutatási program 

megvalósítására irányuló írásbeli megállapodás, melynek célja a tudás fokozása és átadása, 

összhangban az Egyetem oktatási és kutatási stratégiájával. A Kooperatív kutatási szerződés 

minden partner részéről érdemi kutatásfejlesztési tevékenység végzését feltételezi. 

Kooperatív kutatási szerződésnek minősül többek között a közfinanszírozású (hazai, uniós, 

nemzetközi) támogatásban részesülő projekt megvalósítására létrejövő konzorciumi 

szerződés és az ipari partner által támogatott projekt megvalósítását célzó közös kutatási 

szerződés. 

5.3.2. A Kooperatív kutatási szerződés keretében a felek kötelesek legalább az alábbiakról 

rendelkezni: 

a) a felek által elvégzendő kutatási feladatok pontos és részletes meghatározása 

partnerenként, szakmai és időbeli mérföldkövekre bontva; 

b) a szerződés aláírását megelőzően keletkezett Szellemi tulajdonjogok sorsa 

(Background IP); 

c) a szerződésben rögzített kutatási tevékenységekből származó Szellemi tulajdonjogok 

sorsa (Foreground IP); 

d) titoktartási szabályok; 

e) a létrejövő kutatási eredmények publikálásának feltételei; 

f) a technológiai, üzleti és gazdasági kockázatok megosztásának meghatározása; 

g) felelősségvállalás és kártérítés. 

 

5.3.3. Szellemi tulajdon a Kooperatív kutatási szerződésben 

a) A Kooperatív kutatási szerződés alapján létrejött Szellemi tulajdonjogok kapcsán a 

Felek szellemi hozzájárulásának arányát (szerzőségi részarány) kell figyelembe venni a 

rendelkezésre jogosultság megállapítása során. 

b) A Kooperatív kutatási szerződések alapján a hasznosításban érdekelt vállalkozás 

általában elsőbbségi jogot kap a projekt vagy kutatási program eredményeinek 

elsőként történő megismerésére és ezzel együtt egy határozott ideig tartó opciós jogot 

kap díjazás (upfront, royalty) alapú licencjog megszerzésére. 
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c) A fentiek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor jogszabály vagy más érvényben 

lévő (pl. támogatási, konzorciumi) megállapodás korlátozza az Egyetem szabadságát a 

projekt vagy kutatási program eredményeinek kezelésével kapcsolatban. 

d) A Kooperatív kutatási szerződésnek minden esetben törekednie kell arra, hogy az 

Egyetem kutatói publikálhassák a projekt vagy a kutatási program tudományos 

eredményeit, legkésőbb a szabadalmi bejelentés benyújtására meghatározott ésszerű 

határidő leteltét követően. 

 

5.3.4. 12Alkalmazottak 

A Kooperatív kutatási szerződés keretében vállalt kutatási tevékenységekbe bevont Kutatók 

az Egyetem alkalmazásában állnak. Amennyiben, kivételes esetben, harmadik fél által 

foglalkoztatott dolgozik az Egyetem infrastruktúráján, a kutatás elvégzéséért felelős személy 

továbbítja ezen személy adatait, munkavégzésének helyét, időtartamát a Kutatáshasznosítási 

és Technológiatranszfer Központ vezetőjének, a Szellemi tulajdonjogok és a titoktartás 

megfelelő rendezése érdekében. 

 

5.4.  Támogatási szerződések (kutatási célú) 

 

5.4.1. A Kutatási támogatási szerződés célja az Egyetemen folyó kutatási tevékenység 

finanszírozása, jellemzően a Kutatók által előterjesztett pályázati projekt eredményeként. A 

szellemi tulajdonra ebben az esetben általában a vonatkozó jogszabályok és/vagy a támogató 

előírásainak rendelkezései irányadók. 

5.4.2. Kutatási támogatási szerződésnek minősül a hazai, uniós és nemzetközi pályázati 

rendszerben megítélt kutatási célú támogatások nyomán létrejött és az egyéb, nonprofit 

szervezet által támogatott kutatást finanszírozó támogatási szerződés. 

 

5.5.  Egyéb, kutatáshoz kapcsolódó szerződések 

 

5.5.1. 13Egyéb, kutatáshoz kapcsolódó szerződésnek minősül az anyagátadási szerződés (Material 

Transfer Agreement), a kutatással kapcsolatos titoktartási szerződés, a kutatási infrastruktúra 

használatára irányuló szerződés, a kutatástámogatási szerződés, a konzorciumi szerződés 

kutatási projekt megvalósítására és bármely egyéb szerződés, mely az Egyetemen folyó 

kutatásfejlesztési tevékenységet és/vagy az Egyetem Szellemi tulajdonjogait érinti. 

 

 

6.§. A kutatással kapcsolatos szerződések kapcsán kialakított felelősségi és aláírási szabályok 

 

 

 

                                                            
12 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
13 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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6.1. Felelősségi szabályok 

6.1.1. 14A KTTK felelősségi körébe tartozik a kutatással kapcsolatos szerződések előkészítése, 

véleményezése és jóváhagyása. 

6.1.2. 15 

6.1.3. 16  

6.1.4. Elsősorban a kutatási projektet vezető személy, továbbá a Kutatók felelőssége annak 

kezdeményezése, hogy bármilyen, külső partner bevonását igénylő kutatási tevékenység 

megkezdése előtt az együttműködés feltételei írásban rögzítésre kerüljenek a 4. és 5. 

fejezetben leírtak szerint. 

 

6.2. Kutatási pályázatok benyújtása 

6.2.1. 17 

6.2.2. 18A harmadik féllel közösen (konzorciumban) megvalósítandó pályázati projektjavaslatokról a 

Pályázati Központ felelős munkatársa a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti a 

KTTK vezetőjét. 

 

6.3. A kutatáshoz kapcsolódó szerződések egyeztetése és előkészítése 

6.3.1. 19A Kutatóknak törekedniük kell arra, hogy a KTTK a lehető legkoraibb fázisban bevonásra 

kerüljenek a külső partnerekkel történő egyeztetésekbe, így biztosítva, hogy minden érintett 

fél érdeke megfelelően képviselve legyen a létrejövő megállapodásokban. Ezzel összhangban 

a Kutató és a karokon (központokban) dolgozó adminisztrációs személyzet a KTTK hatáskörébe 

tartozó, kutatáshoz kapcsolódó szerződések előkészítése kapcsán a KTTK vezetőjét megfelelő 

időben értesíti és bevonja az egyeztetésekbe. 

a) 20  

b) 21 

c) 22 

 

6.3.2. 23 

                                                            
14 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
15 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
16 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
17 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
18 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
19 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
20 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
21 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
22 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
23 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
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6.4.  24A kutatáshoz kapcsolódó szerződések aláírásának rendje 

 

6.3.3. 25A kutatáshoz kapcsolódó szerződéseket a KTTK vezetője minden esetben aláírásával 

ellenjegyzi. A megkötendő szerződéseket az aláírást megelőzően a KTTK véleményezi és 

egyezteti a Kancelláriával. 

6.3.4. 26Az anyagátadási szerződéseket és a kutatással kapcsolatos titoktartási szerződéseket a KTTK 

vezetője írja alá, meghatalmazás alapján. 

6.3.5. 27A kötelezettségvállalást tartalmazó vagy bevételt keletkeztető jognyilatkozatok az Egyetem 

kancellárjának vagy az általa írásban meghatalmazott személy ellenjegyzésével válnak 

érvényessé. 

6.3.6. 28A szerződés aláírását követően a KTTK értesíti a Kancelláriát, akik megnyitják a pénzügyi 

keretet a szerződéshez kapcsolódóan. 

6.3.7. 29Az érintett kar (központ) vezetője felelős a kutatással kapcsolatos szerződések eredeti 

példányainak megőrzéséért. A kar (központ) vezetője minden aláírt szerződésből eljuttat egy 

másolati példányt a KTTK vezetőjének. A KTTK felelős a kutatáshoz kapcsolódó szerződések 

egyetemi szintű nyilvántartásáért és az ezzel kapcsolatos naprakész adatszolgáltatás 

teljesítéséért. 

 

6.5. 30 

6.5.1. 31 

6.5.2. 32 

6.5.3. 33  

 

6.6. 34 

6.6.1. 35 

6.6.2. 36 

 

 

                                                            
24 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
25 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
26 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
27 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
28 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
29 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
30 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
31 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
32 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
33 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
34 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
35 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
36 Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2015. április 24-től. 
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6.7. Egyéb rendelkezések a kutatással kapcsolatos szerződések kapcsán 

6.7.1. A kar (központ) vezetőjének és a szervezeti egység (intézet, tanszék) vezetőjének felelőssége, 

hogy a szerződések aláírását megelőzően megbizonyosodjon arról, hogy a tervezett kutatási 

projekt vagy program és a kapcsolódó szerződéses rendelkezések nem összeférhetetlenek a 

kart (központot) érintő korábbi szerződésekkel. 

6.7.2. Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek a tőlük elvárható fokozott 

gondossággal eljárni olyan szerződések megkötésekor, illetve olyan jognyilatkozatok 

megtételekor, amelyek befolyásolhatják az Egyetemnek a Szellemi alkotáshoz fűződő jogainak 

szerzését vagy az ezekkel történő rendelkezés jogát. 

6.7.3. A szellemi hozzájárulás arányának hitelt érdemlő módon történő megállapítása, illetve a 

későbbi viták elkerülése céljából a kutatásban részt vevő partnereknek ajánlott rendszeres, jól 

dokumentált nyilvántartást vezetni a közös kutatási tevékenységekről, amelyet minden 

érintett fél ellát aláírásával. 

6.7.4. 37A kutatással érintett szervezeti egység (intézet, tanszék) vezetője köteles gondoskodni arról, 

hogy az Egyetem rendelkezzen az adott szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi érintett 

szellemi alkotás feletti rendelkezési joggal, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor az 

adott projektben résztvevő személy nem áll az Egyetem alkalmazásában (pl.: hallgató, 

ösztöndíjas, gyakornok, vagy Vendégkutató). A szervezeti egység vezetője ilyen esetben 

köteles gondoskodni a KTTK vezetőjének értesítéséről és a 4. fejezetben meghatározott 

jognyilatkozatok beszerzéséről, mely tartalmazza, hogy az adott projektben részt vevő személy 

a projekt során keletkező kutatási eredményekhez kapcsolódó teljes rendelkezési jogáról 

lemond az Egyetem javára. 

6.7.5. A kutatással érintett szervezeti egység (intézet, tanszék) vezetője felelős a szerződésben foglalt 

feladatok szerződésszerű teljesítéséért, és hogy a szerződésből eredő újabb szerződések is 

összhangban vannak a jelen szabályzatban foglalt rendelkezésekkel. 

 

 

7.§. A szellemi alkotások feletti rendelkezés joga 

 

7.1. Az Egyetem alkalmazásában álló munkavállalók 

7.1.1. Bármely Szellemi alkotás felett, amelyet az Egyetem alkalmazásában álló Kutató a 

foglalkoztatásából eredő feladataival és tevékenységeivel összefüggésben talál ki vagy hoz 

létre, általánosságban automatikusan az Egyetem szerzi meg a rendelkezési jogot, 

összhangban a szolgálati találmányra vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezéssel. 

7.1.2. Amennyiben az Egyetem alkalmazásában álló Kutató nem a foglalkoztatásából eredő 

tevékenység során, de az Egyetemi erőforrások jelentős felhasználásával38 hoz létre Szellemi 

alkotást, azt úgy kell tekinteni, hogy a Kutató – az Intézményi erőforrások használatának 

                                                            
37 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
38 Általában a könyvtári szolgáltatások, a bárki számára hozzáférhető szolgáltatások, illetve a személyes irodai 
eszközök és irodai alkalmazottak eseti igénybe vétele nem tekinthető jelentős felhasználásnak. 
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ellenében – hozzájárult, hogy a Szellemi alkotás feletti rendelkezési jogot az Egyetem szerezze 

meg. 

7.1.3. A támogatott kutatás vagy egyéb, harmadik féllel kötött megállapodás keretében létrejövő 

Szellemi alkotás felett kezdetben az Egyetem szerzi meg a rendelkezési jogot a Kutatóktól, ezt 

követően pedig a releváns megállapodások rendelkezései irányadók. 

7.1.4. A 7.1. bekezdés rendelkezései az Egyetem alkalmazásában álló hallgatók tekintetében is 

irányadók. 

 

7.2. Más intézményben kutatási tevékenységet folytató egyetemi alkalmazottak 

7.2.1.  39Abban az esetben, ha az Egyetem alkalmazásában vagy vele hallgatói jogviszonyban álló 

Kutató egy másik intézményben eltöltött vendégkutatói tartózkodás során hoz létre valamilyen 

Szellemi alkotást, az ahhoz fűződő jogokról az Egyetem és a másik intézmény között létrejövő 

megállapodás rendelkezik (a 4.5. bekezdésben foglaltakkal összhangban). Amennyiben a 

vendégkutatói tartózkodás során nem merül fel az Egyetem Szellemi tulajdonjogainak 

érintettsége, a létrehozott Szellemi alkotás a másik intézményt illeti meg ezzel ellenkező 

rendelkezés hiányában. 

7.3. Vendégkutatók 

7.3.1. A Vendégkutatók kötelesek átruházni az Egyetemre bármely olyan Szellemi alkotás feletti 

rendelkezés jogát, amelyet az Egyetemmel történt együttműködés keretein belül végzett 

kutatási tevékenység során hoztak létre. A Vendégkutatókra egyebekben a jelen Szabályzat 

rendelkezései irányadók és az Egyetem alkalmazásában álló Kutatókkal azonos megítélés alá 

esnek. 

7.3.2. 40Amennyiben a Vendégkutató kutatási tevékenysége más intézmény Szellemi alkotásokhoz 

fűződő jogát is érintheti, úgy a 4.5. pontban foglaltak mintájára az Egyetem szükség esetén 

megállapodást ír alá a partner intézménnyel. 

 

7.4. Hallgatók 

7.4.1. Amennyiben nem állnak az Egyetem alkalmazásában, a hallgatók szerzik meg a rendes 

tanulmányaik során létrehozott Szellemi alkotásokat és az ahhoz kapcsolódó Szellemi 

tulajdonjogokat, az alábbi kivételekkel: 

 

7.4.1.1. Amennyiben egy hallgató hallgatói státuszát külön megállapodás alapján egy harmadik 

fél biztosítja, amelynek értelmében a hallgatói státuszból származó Szellemi alkotás a 

harmadik felet illeti, úgy a hallgató köteles hozzájárulni, hogy a Szellemi alkotás feletti 

rendelkezési jogot elsőként az Egyetem szerezze meg. Ezt követően a harmadik féllel 

kötött releváns megállapodás(ok) rendelkezései irányadók. 

7.4.1.2. A posztgraduális (doktori) hallgatók kutatási tevékenysége során létrejövő Szellemi 

alkotások feletti rendelkezési jog az Egyetemet illeti meg. 

                                                            
39 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
40 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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7.4.1.3. Amennyiben a hallgató az Egyetemi erőforrások jelentős felhasználásával, a kutatási 

tevékenységével összefüggésben hoz létre szellemi alkotást, azt úgy kell tekinteni, hogy 

– az Intézményi erőforrások használatának ellenében – hozzájárult ahhoz, hogy a 

Szellemi alkotás feletti rendelkezési jogot az Egyetem szerezze meg. 

 

7.4.2. A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy az őket illető Szellemi tulajdonjogokat felajánlják az 

Egyetem részére. Ez esetben, eltérő rendelkezés hiányában az Egyetem alkalmazásában álló 

Kutatókkal azonos megítélés alá esnek és egyebekben a jelen Szabályzat rendelkezései 

irányadók számukra. 

 

7.5. A Szerzői művekhez fűződő valamennyi jog azok szerzőjét illeti, függetlenül az Intézményi 

erőforrások felhasználásától. A kifejezetten az Egyetem által megrendelt, vagy támogatott 

kutatás végzése során létrejövő, illetve egyéb, harmadik féllel kötött megállapodás során 

létrejövő Szerzői művek kivételt képeznek, amely esetekben figyelembe kell venni a vonatkozó 

megállapodások rendelkezéseit. 

7.6. Amennyiben az Egyetem úgy dönt, hogy nem kívánja kezelésbe venni, fenntartani vagy 

hasznosítani a Szabályzat hatálya alá tartozó Szellemi alkotást és ahhoz fűződő jogokat, úgy erről 

haladéktalanul értesíti a Kutatót. Az értesítés legalább egy hónappal az oltalom megszerzését 

kizáró vagy a fenntartást megszüntető lépés vagy mulasztás határideje előtt kell, hogy 

megtörténjen. Ilyen esetekben a Kutató igényt tarthat a kapcsolódó Szellemi tulajdonjogokra és 

ezek átruházását külön megállapodásban szükséges rögzíteni. Szoftverek esetében az átruházás 

kizárólagos használati jogot jelent, és ezt csak a fejlesztésben döntő módon részt vevő szerző 

kérelmezheti. A Kutató a későbbiekben a hasznosításból elért bevételéből köteles megtérítenie 

az Egyetemnek a jogi oltalom megszerzésével és a hasznosítási törekvésekkel kapcsolatban 

keletkezett és igazolt költségeit. Az Egyetem akadémiai (oktatási és kutatási) célokból igényt 

tarthat továbbá nem kizárólagos, jogdíjmentes hasznosítási jog megszerzésére, mely nem 

terjedhet ki gazdasági cselekményekre. Az Egyetem igényt tarthat továbbá a Szellemi alkotás 

bármely további, a Kutató által történő hasznosításából származó, a Kutatót illető bevétel 8 

százalékára. Az Egyetem nem késleltetheti vagy akadályozhatja meg a Szellemi tulajdonjogok 

jelen pont szerinti átruházását a Kutatóra, ugyanakkor a Kutató köteles a vonatkozó határidőket 

figyelemmel kísérni a szabadalmaztatási folyamat során és megfelelő időben jelezni, 

amennyiben igényt tart a Szellemi tulajdonjogokra.  

7.7. 41A KTTK vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a jelen fejezetben szabályozott jogok 

átszállása és átruházása minden esetben rögzítve legyen az érintett Kutatók és az Egyetem között 

létrejövő külön megállapodásban. 

 

8.§. Összeférhetetlenség és titoktartás 

 

8.1. A Kutatónak, mint az Egyetem alkalmazottjának, idejét és szellemi tudását elsősorban az 

Egyetemen folyó oktatásra, kutatásra és tudományos programokra kell fordítania. 

                                                            
41 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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8.2. Minden Kutató felelősséggel tartozik azért, hogy a külső partnerekkel kötött megállapodásokban 

foglaltak ne legyenek összeférhetetlenek az Egyetemmel szembeni kötelezettségeikkel, illetve a 

jelen Szabályzattal. Ez a rendelkezés különösen vonatkozik a külső partnerekkel kötött, 

tanácsadásra, vagy egyéb kutatási szolgáltatás elvégzésére irányuló megállapodásokra. Minden 

Kutató köteles tájékoztatni a vele esetlegesen szerződni kívánó személyeket arról, milyen 

kötelezettségei vannak az Egyetem felé, és gondoskodnia kell róla, hogy ezek a személyek 

rendelkezzenek a jelen Szabályzat egy példányával. 

8.3. A Kutatók kötelesek megőrizni az Egyetem üzleti titkait. A jelen Szabályzat értelmében üzleti 

titoknak minősül többek között minden, az Egyetemen folyó kutatáshoz kapcsolódó olyan tény, 

információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, vagy illetéktelen személy 

által történő megszerzése vagy hasznosítása károsíthatná vagy veszélyeztethetné az Egyetem 

jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy üzleti érdekeit. A Kutatók a harmadik felekkel történő 

kommunikáció során kötelesek az általában elvárható gondossággal eljárni a titoktartási 

rendelkezések tekintetében. 

8.4. 42Amennyiben bármilyen kétség merül fel összeférhetetlenségi vagy titoktartási kérdésekben, a 

Kutatóknak egyeztetniük kell a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központtal. 

8.5. 43A Kutatók kötelesek haladéktalanul bejelenteni bármilyen esetleges vagy fennálló 

összeférhetetlenséget a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ felé annak 

érdekében, hogy minden érintett fél számára kedvező megoldás szülessen az 

összeférhetetlenség kezelésére. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kérdésekben a rektor 

dönt. 

 

 

9.§. A szellemi alkotások azonosítására, védelmére, nyilvánosságra hozatalára és 

hasznosítására vonatkozó szabályok 

 

9.1. Az Egyetem támogatja Kutatóit abban, hogy olyan kutatási eredményeket hozzanak létre, 

melyek széles körben hasznosíthatóak, és amelyek növelik az Egyetem jó hírnevét azáltal, hogy 

a társadalom és a közjó céljait szolgálják. 

9.2. 44Az egyetemi Szellemi alkotások védelmének és hasznosításának koordinálásáért a 

Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ felelős, aki köteles a Kutatókkal 

rendszeresen egyeztetni a jelen 9. fejezetben szabályozott eljárásrend megvalósítása során. 

9.3. 45A Kutatók, beleértve az alkalmazottakat, hallgatókat és vendégkutatókat is, kötelesek írásban 

ismertetni a KTTK-val minden olyan Szellemi alkotást, amely a jelen szabályzat hatálya alá 

tartozik. Az erre szolgáló formanyomtatvány letölthető a KTTK honlapjáról. 

                                                            
42 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
43 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
44 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
45 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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9.4. A Szerzői művek kivételt képeznek a 9.3. bekezdés ismertetési kötelezettsége alól, kivéve azokat, 

amelyek támogatott kutatás vagy egyéb, harmadik féllel kötött megállapodás teljesítése során 

jöttek létre. 

9.5. Tekintettel arra, hogy a Szellemi alkotások védelme és sikeres üzleti hasznosítása gyakran a gyors 

és hatékony adminisztráción múlik, a Kutatók kötelesek minden potenciálisan hasznosítható 

Szellemi alkotást haladéktalanul ismertetni, azok felismerését követően. Az ismertetésnek 

írásban kell történnie a Szellemi alkotás bejelentő űrlap kitöltése útján. 

9.6. A Kutatók kötelesek teljes egészében ismertetni minden olyan kutatási tevékenységet és 

eredményt, amely kapcsolódik a Szellemi alkotáshoz, illetve egynél több feltaláló esetén 

kötelesek információt szolgáltatni a Szellemi alkotás létrejöttéhez történő szellemi 

hozzájárulásuk arányáráról, valamint a Szellemi alkotás létrejöttét meghatározó egyéb releváns 

körülményekről. A Szellemi alkotást kötelesek olyan részletességgel bemutatni, hogy az abban 

rejlő újdonság és feltalálói tevékenység egyértelműen és világosan kiderüljön az adott 

szakterületen jártas szakember számára. 

9.7. 46Hiányos ismertetés esetén az űrlapot vissza kell küldeni a Kutatóknak további kiegészítésre. Az 

ismertetés elismert napja az a nap, amelyen a KTTK kézhez kapja a valamennyi feltaláló által 

aláírt, hiánytalanul kitöltött bejelentő űrlapot. 

9.8. 47Amennyiben a Kutató bizonytalan egy adott kutatási eredmény szabadalmazhatóságát vagy 

üzleti hasznosíthatóságát illetően, úgy javasolt felvennie a kapcsolatot a KTTK-val, mielőtt a 

kutatási eredményt/szellemi alkotást nyilvánosságra hozná. 

9.9. A korai nyilvánosságra hozatal veszélyeztetheti a Szellemi alkotás védelmét és hasznosítását. A 

potenciális előnyök elvesztésének elkerülése érdekében a Kutatók kötelesek a tőlük elvárható 

erőfeszítéseket megtenni azért, hogy a Szellemi alkotásokat már a kutatásfejlesztési folyamat 

korai fázisaiban azonosítsák és a nyilvános közzététel szellemitulajdon-védelmi szempontú 

következményeit felmérjék. 

9.10. 48Az összes releváns információ ismertetését követően, a KTTK köteles nyilvántartásba venni a 

Szellemi alkotást. 

9.11. 49A KTTK minden új regisztrált Szellemi alkotásról tájékoztatja az érintett kar (központ) vezetőjét 

a regisztrációt követő három munkanapon belül. 

9.12. 50A KTTK minden Szellemi alkotás kapcsán köteles megvizsgálni, hogy létezik-e olyan 

megállapodás, melynek rendelkezései felülírják a jelen Szabályzat rendelkezéseit. A releváns 

kutatással kapcsolatos szerződések rendelkezhetnek a Szellemi tulajdonjogok részben vagy 

egészben történő átruházásáról vagy hasznosítási jog (opciós) biztosításáról külső 

együttműködő partner részére. Ilyen esetekben a Szellemi alkotás sorsát, illetve a jogi védelem 

és üzleti hasznosítás folyamatát külön írásbeli megállapodásban kell szabályozni, amely az 

                                                            
46 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
47 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
48 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
49 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
50 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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Egyetem és az érintett partner(ek) között jön létre. Minden egyéb esetben a jelen Szabályzatban 

leírt rendelkezések az irányadók. 

9.13. 51Az ismertetést követően a KTTK haladéktalanul megkezdi a Szellemi alkotás értékelését. Első 

lépésként egy előzetes értékelésre kerül sor azon körülmények feltárása érdekében, amelyek 

meggátolhatják a szellemi alkotás megfelelő védelmét és üzleti hasznosítását. Az előzetes 

értékelés eredményei alapján a KTTK vezetője döntést hoz arra vonatkozóan, hogy az Egyetem 

befogadja-e a Szellemi alkotást. A döntést az ismertetés napjától számított 60 napon belül kell 

meghozni. A KTTK-nak törekednie kell arra, hogy a döntést mihamarabb meghozza. 

9.14. 52A döntés eredményéről a KTTK vezetője haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon 

belül értesíti a Technológiatranszfer Tanácsadó Testületet. Az értesítéstől számított öt 

munkanapon belül a Technológiatranszfer Tanácsadó Testület a döntést felülvizsgálhatja és 

megváltoztathatja. 

9.15. 53A KTTK a Technológiatranszfer Tanácsadó Testület által jóváhagyott döntés eredményét 

megküldi a feltalálóként/szerzőként érintett Kutatóknak és a kar (központ) vezetőjének. 

9.16. 54Amennyiben az Egyetem úgy dönt, hogy az ismertetett Szellemi alkotást nem kívánja 

befogadni, úgy a 7.6. bekezdés rendelkezései az irányadók. 

9.17. 55A KTTK elvégzi a Szellemi alkotás teljes értékelését, különös tekintettel a leghatékonyabb 

szellemitulajdon-védelmi stratégia, valamint a hasznosítási lehetőségek feltárása érdekében. 

9.18. 56A befogadott Szellemi alkotások védelme, továbbfejlesztése és hasznosítása során a Kutatók 

kötelesek szorosan együttműködni a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központtal, a 

kijelölt szabadalmi ügyvivővel, vagy az Egyetem által bevont bármely más szakértővel. A Kutatók 

kötelesek a tőlük elvárható módon segítséget nyújtani, elsősorban az alábbi területeken: 

- a szabadalmi bejelentéshez szükséges meghatalmazások és egyéb dokumentumok aláírása; 

- tudományos közreműködés a szabadalmaztatás során (a technika állásának kutatása, 

közreműködés a szabadalmi bejelentés szövegének és a vizsgáló hivatalnak benyújtandó 

válaszok kidolgozásában, stb.); 

- közreműködés a találmányt, szoftvert vagy egyéb szellemi alkotást hasznosító üzleti partnerek 

keresésében (pl. technológia-bemutató összefoglalók írása, a technológiát ismertető 

prezentációk tartása, javaslattétel továbbfejlesztésre, részvétel találkozókon, stb.). 

9.19. 57A KTTK, amennyiben szükséges, ésszerű időn belül megindítja az iparjogvédelmi oltalom 

megszerzésére irányuló eljárást, és a tőle elvárható gondossággal, a Kutatók közreműködésével 

jár el az oltalom megszerzése érdekében. Az iparjogvédelmi oltalom megszerzése érdekében 

benyújtott elsőbbségi bejelentés napja előtt nyilvánosságra hozott információk és kutatási 

eredmények rendkívüli módon veszélyeztetik a megfelelő oltalom megszerzését. Ezért a Kutatók 

                                                            
51 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
52 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
53 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
54 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
55 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
56 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
57 Módosította a 16/2015. (IV. 23.) számú szenátusi határozat; hatályos 2015. április 24-től. 
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kötelesek tartózkodni bármiféle nyilvános közzétételtől, amíg az oltalom megszerzésére irányuló 

bejelentés nem történt meg. Az Egyetem minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy 

kerülje az akadémiai publikációk indokolatlan késleltetését. 

9.20. 58Az értékelési folyamat során a KTTK és a Kutatók közösen alakítják ki a megfelelő hasznosítási 

stratégiát. A stratégia tartalmazza minden érintett fél feladatait a hasznosítási folyamat során, 

és határidőket rendel a konkrét feladatokhoz. 

9.21. 59A KTTK felelős a hasznosítási stratégia megvalósításáért, melynek során az egyes konkrét üzleti 

kezdeményezéseket, így például az érdemi tárgyalások eredményét, megállapodás-tervezetek 

kivonatát és üzleti terveket köteles ismertetni a Technológiatranszfer Tanácsadó Testülettel. 

9.22. Az Egyetem indokolt esetben határozhat úgy, hogy nem kíván iparjogvédelmi oltalmat szerezni, 

vagy visszavonja a még nem publikált iparjogvédelmi bejelentést, és a Szellemi alkotást bizalmas 

know-how-ként kezeli – amennyiben ez az üzleti hasznosítás szempontjából előnyösebb. Ilyen 

esetekben a Kutatók kötelesek írásban vállalni, hogy tartózkodnak a Szellemi alkotás bármilyen 

módon történő nyilvánosságra hozatalától. Amennyiben az Egyetem ezt a lehetőséget választja, 

köteles a Kutatók publikációs szabadságát mérlegelni, valamint a közérdeket is figyelembe 

venni. 

9.23. Amennyiben a szabadalmaztatási eljárásban a nemzeti/regionális szakaszok megindítása előtt 

nincs biztató piaci visszajelzés vagy előkészület licencia- vagy egyéb technológiatranszfert célzó 

megállapodás aláírására, úgy a szabadalmi bejelentést az Egyetem általában megszünteti vagy 

felkínálja a feltalálóknak átruházásra. 

9.24. 60Amennyiben – a 9.22. pontban foglalt esetet ide nem értve – az Egyetem úgy határoz, hogy 

lemond az iparjogvédelmi bejelentésről, vagy visszavonja azt, illetve nem kíván tovább 

fenntartani egy ideiglenes vagy megadott oltalmat, úgy a 7.6 bekezdés rendelkezései az 

irányadók. Az erre vonatkozó döntést a Technológiatranszfer Tanácsadó Testület hozza meg. 

9.25. 61A Kutatók azokat a Szellemi alkotásokat is ismertethetik az Egyetemmel a jelen Szabályzat 

rendelkezéseinek megfelelően, amelyek nem tartoznak a 7. fejezet hatálya alá. Ilyen esetekben 

az Egyetem valamennyi releváns információ teljes ismertetését követő 60 napon belül határoz 

arról, hogy kívánja-e hasznosítani a Szellemi alkotást. Amennyiben az Egyetem úgy határoz, hogy 

hasznosítani kívánja a Szellemi alkotást, a jelen Szabályzat rendelkezései az irányadók az 

érintettek eltérő megállapodásának hiányában. 

9.26. A Szellemi alkotás védelmével és üzleti hasznosításával kapcsolatban felmerülő költségeket az 

Egyetem köteles viselni, elsősorban az Innovációs Alapban rendelkezésre álló forrásból. 

Amennyiben pályázati kiírás szerint a támogatott projekt keretén belül elszámolhatóak az 

iparjogvédelmi és hasznosítási költségek, úgy a Kutatók kötelesek gondoskodni arról, hogy a 

támogatott kutatási projekt keretében létrejövő Szellemi alkotásokhoz kapcsolódó 

iparjogvédelmi és hasznosítási költségek a lehető legteljesebb mértékben betervezésre 

kerüljenek a projekt költségvetésébe. 
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9.27. Az értékelési és hasznosítási folyamat során, különösen az iparjogvédelmi bejelentés hivatali 

közzétételét megelőzően, a Szellemi alkotás teljes leírását és a hozzá kapcsolódó kísérleti 

adatokat, egyéb kutatási eredményeket kizárólag titoktartási megállapodás mellett lehet 

megosztani harmadik felekkel. 

9.28. 62A KTTK köteles megfelelő formában és kellő részletességgel nyilvántartást vezetni az Egyetem 

Szellemi alkotásairól. Köteles továbbá figyelemmel kísérni a bejelentés vagy oltalom alatt álló 

Szellemi alkotás hatósági eljárásával, fenntartásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek 

határidejét, és ésszerű időn belül tájékoztatni a Kancelláriát a fizetési kötelezettségekről. 

9.29. 63A Kancellária köteles számviteli nyilvántartást vezetni minden egyes befogadott Szellemi 

alkotásról. Köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a szellemi alkotás szerepeljen az Egyetem 

számviteli nyilvántartásában, hogy bármely felmerülő költség a megfelelő időben kifizetésre 

kerüljön, és hogy a hasznosításból származó bevételek a megfelelő módon kerüljenek 

megosztásra. 

 

 

10.§. Technológiatranszfer szerződések 

 

10.1. A technológiatranszfer szerződés az Egyetemen keletkezett kutatási eredmények 

hasznosításával kapcsolatos megállapodás. Célja az Egyetem és a kutatási eredményeken 

alapuló, valamint az Egyetem szabadalmi bejelentésének, szabadalmának, szerzői jogának vagy 

egyéb Szellemi tulajdonjogának tárgyát képező termék- vagy szolgáltatás fejlesztése iránt 

érdeklődő cég közötti kapcsolat rendezése. Ezek a szerződések átruházás vagy hasznosítási jog 

(licencia) engedélyezése útján biztosítják az Egyetem Szellemi tulajdonjogainak hasznosítását, 

megfelelő kompenzációért cserébe. Technológiatranszfer szerződések köthetők akadémiai vagy 

kutatóintézetekkel is a közös kutatási eredmények védelmének és fejlesztésének szabályozása 

érdekében. 

10.2. 64A Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ a Kutatók bevonásával és a kar 

(központ) vezetőjének rendszeres tájékoztatása mellett egyeztet és tárgyal a 

technológiatranszferrel kapcsolatos szerződések körében. A hasznosítással kapcsolatos végleges 

döntéseket, így például az átruházási/licencia-megállapodás, vagy a spin-off cég alapítás 

feltételeivel kapcsolatos döntéseket a KTTK előkészítő tevékenysége és javaslata alapján az 

Egyetem rektora és kancellárja hozza meg, minden ismert körülmény figyelembe vételével. A 

rektor és a kancellár a döntési jogkört írásbeli meghatalmazás útján átadhatja más személynek. 

10.3. 65A technológiatranszfer szerződéseket a KTTK vezetője minden esetben aláírásával ellenjegyzi. 

A KTTK tartja nyilván és őrzi az eredeti, aláírt dokumentumokat és annak másolatát továbbítja 

az érintett kar (központ) vezetőjének. 
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10.4. 66Az érintett szervezeti egység (intézet, tanszék) vezetője felelős a technológiatranszfer 

szerződések körébe eső tudományos tevékenységek folytatásáért, különösen a tudás és 

szakértelem átadásáért. A KTTK felelős a szerződésekből eredő igazgatási és egyéb 

kötelezettségek végrehajtásáért. A Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központ a 

Kancelláriánál kérelmezi a bevételek beszedését és elosztását a jelen szabályzat rendelkezései 

szerint. 

 

 

11.§. A hasznosításból befolyó díjak megosztása, a Kutatók motiválása 

 

11.1. Az Egyetem a Szellemi alkotások hasznosításából származó bevétel megosztásával ösztönzi a 

Kutatókat új és társadalmi-gazdasági szempontból hasznos kutatási eredmények létrehozására. 

11.2. 67Azok a Feltalálók jogosultak a Szellemi alkotás hasznosításából származó díjazásra, akik érdemi 

módon (feltalálóként, szerzőként) hozzájárultak a Szellemi alkotás létrehozásához és ebbéli 

minőségükben feltüntetésre kerültek a 9.3. pont szerint a Kutatáshasznosítási és 

Technológiatranszfer Központhoz benyújtott bejelentő űrlapon. 

11.3. A Szellemi alkotások hasznosításából származó első egymillió forint az Egyetem költségeinek 

levonása nélkül 100%-ban a Feltalálók részére kerül megfizetésre. 

11.4. Egynél több Feltaláló esetén a feltalálók részesedése olyan arányban kerül megosztásra az egyes 

Feltalálók között, amely tükrözi egyéni szellemi hozzájárulásuk mértékét. 

11.5. Az első egymillió forinton felül beérkező bevételből le kell vonni az Egyetem költségeit, így a 

Nettó árbevétel ezt követően az alábbiak szerint kerül megosztásra: 

Feltalálók 60 % 

Kar (Központ) 15 % 

A Feltalálók munkavégzése szerinti szervezeti 

egység (tanszék, intézet) 
10 % 

Innovációs Alap 15 % 

 

11.6. Különleges esetekben az Egyetem fenntartja a jogot, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a 

bevételek fentiektől eltérő megosztásáról, különösen akkor, amikor üzletrész eladásából vagy 

osztalék kifizetésből származó bevétel megosztásáról kell rendelkezni. 

11.7. 68Spin-off cégalapítás útján történő hasznosítás esetén az Egyetem és a Kutató(k) külön 

megállapodást kötnek, amelyben rendelkeznek a törzstőke szerinti részesedésükről.   A 

megállapodás rendelkezéseiről eseti tárgyalásokat kell folytatni, figyelembe véve a Kutató(k) 

tervezett hozzájárulását a további fejlesztéshez és hasznosításhoz, valamint a Kutató, az 

Egyetem és bármely olyan harmadik fél anyagi hozzájárulását, amely további részesedést szerez 
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a törzstőkéből. A spin-off cégalapítás feltételeiről az egyetem kancellárja hozza meg a döntést a 

Technológiatranszfer Tanácsadó Testület véleménye alapján. 

 

12.§. Üzletrészre és képviseletre vonatkozó irányelvek 

 

12.1. A szellemi tulajdonainak kezelése során az Egyetem általában az alábbi feltétellel szerezhet 

részesedést vállalkozásokban: a vállalkozásnak az Egyetemen létrehozott tudást kell 

hasznosítania piacképes termékek vagy szolgáltatások létrehozása céljából. Sem a tulajdonosi, 

sem a szavazati jogok aránya nem lehet nagyobb 49%-nál. 

12.2. 69Az üzletrészek/részvények kezelésével a KTTK van megbízva. A részesedést el kell adni, amint 

a cég pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi és akkor, amikor a törvény vagy a 

társasági/szindikátusi szerződés erre felhatalmazást ad. A kancellár és a KTTK vezetője felelős a 

részesedések eladásáért, a Technológiatranszfer Tanácsadó Testület döntése alapján. 

12.3. 70A részesedés értékesítése után a KTTK felosztja a bevételt a 11. fejezet rendelkezései szerint. 

A feltalálók vagy szerzők a részesedés értékesítéséből származó bevétel helyett nem kérhetnek 

részesedést. 

12.4. 71A KTTK minden év december 31-én összesítést készít a részesedésekről, megjelölve azok piaci 

értékét (amennyiben ismert). A kimutatás megküldésre kerül a Technológiatranszfer Tanácsadó 

Testület és a Kancellária számára. 

12.5. 72Az Egyetem kancellárja dönt arról, hogy a szellemi tulajdont hasznosító vállalkozásokban 

tulajdonrészt kíván-e szerezni, főszabályként eseti jelleggel dönt ezekben az ügyekben. 

12.6. 73A vállalkozás taggyűlésein, közgyűlésein általánosságban a KTTK vezetője képviseli az 

Egyetemet a kancellár által adott meghatalmazás alapján. 
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13.§. Hatályba léptető rendelkezések 

 

13.1. A jelen „A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer 

tevékenységre vonatkozó irányelvek és szabályok” című szabályzatot az 54/2014. (V. 15.) szám 

alatt meghozott szenátusi határozat fogadta el, rendelkezéseit 2014. május 16. napjától 

kezdődően kell alkalmazni. 

13.2. Az elfogadást követő módosításokat lábjegyzetek jelölik. 

13.3. A jelen „A kutatási szerződésekre, a szellemi tulajdon kezelésére és a technológiatranszfer 

tevékenységre vonatkozó irányelvek és szabályok” című szabályzat a Debreceni Egyetem 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 20. számú Melléklete. 

 

 

Debrecen, 2015. október 2. 

 
 

Dr. Szilvássy Zoltán 
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