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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával
a térítés ellenében végzett kiegészítő jellegű tevékenységek eljárási rendjét a következők szerint
szabályozza.

I. Általános rendelkezések
1. A szabályozás keretjellegű, azt a karok sajátos feladataik alapján a rektor, illetve az illetékes
Kutatás-Fejlesztés és Innovációs rektorhelyettes, a továbbiakban K+F+I rektorhelyettes, vagy a
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, a továbbiakban KK elnök, Dél-alföldi Agrártudományi Centrum, a továbbiakban Centrum elnök, illetve helyetteseik és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, a továbbiakban GMF főigazgatója hozzájárulásával Kari Ügyrendet készíthetnek, melynek rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szabályzat rendelkezéseivel.
2. A jelen szabályzat hatálya kiteljed
a) szervezetileg valamennyi karra, intézetre, szervezeti egységre és az egyetemen működő MTA
kutatócsoportokra,
b) a tevékenységi kört illetően.
- az Alapító Okiratban meghatározott tudományterületen nem állami feladatként szerződéses
alapon végzett alkalmazott kutatásokra és fejlesztésekre, szaktanácsadásra, e körbe sorolható egyéb tevékenységekre (továbbiakban: szerződéses munka).
c) az érintettek körét tekintve:
- az irányítást és ellenőrzést ellátó vezetőkre,
- a feladatokat végző közalkalmazotti és munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban állókra,
- a közreműködő egyetemi hallgatókra, ösztöndíjasokra, vendégkutatókra.
3. Fogalmi meghatározások:
szerződéses munkák: az Egyetem szervezeti egysége, mint megbízott és a megrendelő, mint
megbízó között létrejött, az egyes tudományágakban szerződés alapján, díj ellenében elvállalt
kiegészítő jellegű tevékenység (50-es témacsoport).
4. A jelen szabályzat rendelkezései mellett a jogszabályokban, a hatósági rendelkezésekben, az
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában, belső szabályzataiban foglalt előírásokat szerződéses munkavégzésre és a térítéses képzésre vonatkozó előírásokat is alkalmazni kell.
5. A szervezeti egységek által vállalt szerződéses munkákhoz az Egyetem biztosítja a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a tulajdonában lévő szellemi alkotásokat, de az egyetemi költségvetési előirányzatokból beszerzett eszközök árát, a kapott szolgáltatások díját meg kell téríteni.
6. Az Egyetem nem fedezi a keletkező szellemi alkotások védelméhez kapcsolódó összes költséget,
azt a szerződés költségvetésében kell megtervezni. A projekthez kapcsolódó kötelező költségek a
következők:
a) A létrehozott alkotás hasznosításának innovációs menedzsment költsége a vállalási díj
1,5%-a.
b) Az állami tulajdon használata a projekt vállalási díjának 5%-a.
7. Nem köthető szerződés, nem létesíthető munkavégzésre irányuló jogviszony, ha a Ptk., illetve a
Kjt. szerint összeférhetetlenség áll fenn, vagy keletkezik, továbbá az Egyetem érdekeit, hímevét
sértené.
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II. Szervezés, végrehajtás
A) Szerződéses munkák
1. Külső megbízás - az Egyetem szakmai, anyagi és erkölcsi felelőssége ismeretében - akkor vállalható el, ha az
- az alaptevékenységként meghatározott tudományterülethez tartozó téma,
- a személyi és tárgyi feltételek, infrastruktúra, engedélyek rendelkezésre állnak,
- az alapellátást nem korlátozza,
- a munkavégzés gyarapítja az oktató és/vagy kutató tevékenységet,
- a vállalási díj fedezi a költségeket, kötelezettségeket.
2. A szervezeti egység (tanszék, intézet) vezetője által aláírt engedélyezés iránti kérelemnek tartalmaznia kell az elbíráláshoz szükséges adatokat.
3. A témavezető a megbízóval a szabályzat előírásai szerinti engedély birtokában készíti elő a szerződést.
A szerződésnek tartalmaznia kell a Ptk. általános és kötelező kellékein kívül az Egyetem érdekeit
szolgáló megállapodásokat, különösen
- a pénzügyi teljesítés biztosítékait,
- a létrejövő szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokat,
- titoktartásra és publikálásra vonatkozó kikötést.
4. A szerződés megkötésének indítása a kiegészítő tevékenységet végző szervezeti egységnél történik azzal, hogy a tevékenységre vonatkozó adatokat az SZTE Pályázati Nyilvántartási Rendszerben (EPER) megadják. A tervezett tevékenység ezáltal megkapja a pályázati nyilvántartási
kódját, amelyet a továbbiakban a megfelelő iratokon fel kell tüntetni. Az engedélyezési kérelem
a szerződéssel és pénzügyi előkalkulációval (1. sz. melléklet) együtt az adott kar dékánjához, a
Centrum és a KK elnökéhez kerül, aki javaslatot tesz a tevékenység engedélyezésére, majd a
pénzügyi ellenőrzés érdekében továbbítja azt a gazdasági főigazgatónak. Végleges formában a
K + F + I rektorhelyettes aláírásával lesz érvényes és az érvényes szerződés témaszámot kap.
A szerződés engedélyezési sémája a 2. sz. mellékletben található.
5. A szerződés aláírása előtt kötelezettségvállalás (megrendelés, munkaszerződés stb.) nem tehető.
6. Az eredeti szerződéseket, illetve azok módosításait a GMF őrzi.
B) Térítéses képzés
1. Térítéses képzés indításához a várható igények ismeretében a térítéses képzésért felelős munkatárs készít javaslatot.
2. Az egységvezető által a Kari Tanács elé beterjeszthető javaslatnak tartalmaznia kell mindazokat
az információkat, amelyek az elbíráláshoz szükségesek.
3. Az illetékes kar dékánja engedélyezi a képzés megszervezését.
Az engedély melléklete a pénzügyi terv (1. sz. melléklet).
4. A képzés indítása és annak lebonyolítása a kari szabályzatokban meghatározottak alapján történik.
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III. Pénzügyi, számviteli rendelkezések
A) Mindkét tevékenységi körben
1. Költségvetési forrásból átmenetileg sem lehet finanszírozni (belső átvezetés sem engedélyezett)
szerződéses munkát, térítéses képzést.
2. A kötelezettségek levonása utáni, alaptevékenységi célokra fordított hányadon felüli összeggel a
képzést koordináló szervezeti egység a munkaügyi, adózási, költségvetési, számviteli szabályok
betartásával gazdálkodik.
3. Kifizetés az arra jogosítottak utalványozása és ellenjegyzése után történhet.
B) Szerződéses munkák
1. Szerződéses munkával kapcsolatos kifizetés csak a szerződésben kikötött, a megbízótól kapott
előlegnek vagy számla összegének az Egyetem bankszámláján történő jóváírását követően lehetséges.
2. A témavezető megbízása, az e tevékenységért járó díjazásnak megállapítása a az illetékes dékánok, a Centrum és a KK elnök hatásköre.
3. A szerződéses munkát végzők kijelölése, külső munkatárs alkalmazása, vendégkutató fogadása,
díjazása - az intézet/tanszékvezető egyetértésével - a témavezető hatásköre.
4. A megbízó részére a szerződés szerinti időpontban a részteljesítésről az általános forgalmi adó
törvényben előírt tartalommal és formában részszámlát, a munka átvételét követően végszámlát
kell kiállítani.
C) Térítéses képzés
1. Térítéses képzéssel kapcsolatban kiadás csak a beérkezett térítési díj bevételekből teljesíthető,
mely rendelkezéstől az illetékes dékán engedélye alapján lehet csak eltérni.
2. A térítéses képzésért felelős munkatársat az illetékes dékán bízza meg, állapítja meg díjazását.
3. A képzés lebonyolításával kapcsolatos ügymenetet az illetékes kar szabályzatának kell tartalmaznia.
4. Az oktatási díjak beszedéséről a GMF által meghatározott szabályok szerint a térítéses képzésért
felelős munkatárs gondoskodik. A díj beszedése, beérkezése a kari szabályzat rendelkezéseinek
megfelelően a képzésben való részvétel, vagy az aktuális félév, vagy a képzés lezárásának feltétele.
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IV. Elszámolások
A) Szerződéses munkák
1. A szerződésben vállaltak teljesítését követően a téma vezetője a megbízó részére összefoglaló
jelentést és pénzügyi elszámolást készít.
2. A végső számlát a befejezést, átadást követő 15 napon belül kell elkészíteni, és elküldeni a megbízó részére. A témavezető a számla másodpéldányát, csatolva ahhoz az átvételt, teljesítést igazoló okmányokat, egyidejűleg a pénzügyi osztályra továbbítja.
3. Az elvégzett munkáról saját nyilvántartása és a TÜSZ adataiból a témavezető a tervezett és tényleges
bevételekről, kiadásokról tételes pénzügyi elszámolást készít.
4. A pénzügyi elszámolást főbb mellékleteivel együtt meg kell küldeni a Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóságra a dékán, a Centrum, illetve a KK elnök ellenjegyzésével (lásd. 1. sz. melléklet).
5. A témavezető és a munkatársak díjainak kifizetése a végelszámolás vagy részelszámolás elfogadása után történik.
6. A munkát végző egység irattárában valamennyi dokumentumot az irattározási szabályzat szerint
meg kell őrizni.
7. A szerződéses tevékenység során létrehozott szellemi alkotásokkal kapcsolatosan az Egyetem
Szellemi Alkotások Szabályzata szerint kell eljárni.
B) Térítéses képzés
1. A térítéses képzésért felelős munkatárs a kari szabályzat előírásai szerint zárójelentést és elszámolást készít.
2. A szervezeti egység irattárában valamennyi dokumentumot az előírt ideig és módon meg kell
őrizni.

V. Záró rendelkezések
1. A centrum, a klinikai központ és a karok a jelen szabályzat rendelkezéseinek kiegészítésére,
ezekkel összhangban, saját eljárási rendet állapíthatnak meg.
2. A szabályzat az Egyetemi Tanács 199/2004. számú határozatával elfogadott és a Szenátus
221/2007. sz. határozatával módosított szöveget tartalmazza, amely az Egyetemi Értesítőben
történő közzététel napján lép hatályba. Előírásait e naptól kötendő szerződésekre, szervezendő
oktatásokra kell alkalmazni. A Szabályzat a korábban megkötött szerződéseknek a fenti hatálybalépés után benyújtott elszámolásaira is vonatkozik.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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PÉNZÜGYI TERV/ELSZÁMOLÁS
Pályázati nyilvántartás (EPER) kódszáma:
GMF témaszám/munkaszám:
Érvényességi időtartam:
Tárgy:
Témafelelős:
Megbízó:
Tény

Terv

e Ft

I. BEVÉTEL

1. Vállalási díj (számla végösszege)
Általános forgalmi adó
2. Nettó bevétel

H. Befizetések

- Az állami vagyon használata járó a vállalási
- díj 5 %-a
- Innovációs hozzájárulás 1,5%
- kari rezsi (Kari Tanács szabályzata alapján)

3. Befizetések összesen:
4. Saját rendelkezésű összeg: (a kiadások forrása)
m . KIADÁSOK

- Alaptevékenységi célokra (tanszék/intézet)
- Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
- Külső megbízottak díjazása
- Munkaadót terhelő járulékok
- Készletbeszerzések, anyagköltség
- Szolgáltatások
- Egyéb kiadások
- Alvállalkozó részére fizetendő összeg
5. Kiadások összesen:

Dátum: Szeged,

Témavezető

Tanszék/Intézetvezető

Dékán

GMFfőigazgató

K + F + I rektorhelyettes
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1/b) sz. melléklet

PÉNZÜGYI TERV/ELSZÁMOLÁS
CENTRUM / KLINIKAI KÖZPONT

$

Pályázati nyilvántartás (EPER) kódszáma:
GMF témaszám/munkaszám:
Érvényességi időtartam:
Tárgy:
Témafelelős:
Megbízó:
Tény

Terv

e Ft

I. BEVETEL

1. Vállalási díj (számla végösszege)
Általános forgalmi adó
2. Nettó bevétel

n. Befizetések
- - Az állami vagyon használata járó a vállalási
- díj 5 %-a
- Innovációs hozzájárulás l,5%_
- kari rezsi (Kari Tanács szabályzata alapján)
3. Befizetések összesen:
4. Saját rendelkezésű összeg: (a kiadások forrása)
Dl. KIADÁSOK

- Alaptevékenységi célokra (tanszék/intézet)
- Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás
- Külső megbízottak díjazása
- Munkaadót terhelő járulékok
- Készletbeszerzések, anyagköltség
- Szolgáltatások
- Egyéb kiadások
- Alvállalkozó részére fizetendő összeg
5. Kiadások összesen:

Dátum: Szeged,.

Témavezető

Centrumelnök, Klinikai Központ
Elnök

Tanszék/Intézetvezető

GMF Főigazgató

K + F + I rektorhelyettes
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2. sz. melléklet

A kiegészítő tevékenység szerződésének
engedélyezési sémája
1. A tevékenység indítása: tanszék/intézet - saját bejelentkezés a Pályázati Nyilvántartó Rendszer
(EPER) kódjára.
2. A szerződés és a pénzügyi előkalkuláció készítése: engedélyezési kérelmének továbbítása a karok dékánjaihoz, a centrum elnökéhez, illetve a Klinikai Központ elnökéhez.
3. A szerződés és előkalkuláció továbbítása a Gazdasági és Műszaki Főigazgatósághoz pénzügyi
ellenőrzés, előkalkuláció aláírása.
4. Szerződéskötés
Cégszerű aláírás: Megbízó, Dékán, Centrumelnök, KK elnök, GMF főigazgató K + F + I rektorhelyettes. Témaszám/munkaszám megadása.
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3. sz. melléklet

A Centrumok/Karok kiegészítő jellegű
tevékenységének szabályzatai
Centrumok:
Dél-Alföldi Agrártudományi Centrum
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Karok:
Állam- és Jogtudományi Kar
Általános Orvostudományi Kar
Bölcsészettudományi Kar
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Fogorvostudományi Kar
Gazdaságtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Mezőgazdasági Kar
Mérnök Kar
Természettudományi és Informatikai Kar
Zeneművészeti Kar

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZELLEMI TULAJDONKEZELÉSI

Szeged,2008.

SZABÁLYZATA

1 Az SZTE Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzata

A Szabályzat célja
1. §

A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szellemi Tulaj donkezelési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy elősegítse az Egyetem kutatói, illetve a
Szabályzat hatálya alá tartozó egyéb személyek által kutatómunkájuk során létrejött szellemi
alkotások hatékony értékelését, a lehető legerősebb jogi oltalomban történő részesítését, valamint ezen szellemi alkotásoknak az Egyetem, az Egyetem kutatói és az egész társadalom
javát szolgáló hasznosítását, valamint az Egyetemmel szoros kapcsolatban álló, hasznosító
spin-off vállalkozások létrejöttének elősegítését. A jelen Szabályzat a jogszabályokkal és az
Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban kívánja rendezni a szellemi alkotások oltalmazásának, a hozzájuk kapcsolódó jogok megszerzésének, átruházásának, hasznosító vállalkozásba történő apportálásának, továbbá a kutatóknak az általuk létrehozott szellemi alkotások hasznosításából származó díjakból és egyéb bevételekből való részesedésének
módját.

I. Fogalmi meghatározások
1. Szellemi alkotás: azok az alkotások, műszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési
mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél fogva szerzői
jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok, lehetőségek függvényében a
megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban tartása célszerű. Ide tartozik továbbá
a know-how, amit a Ptk. szintén szellemi alkotásként véd.
• Szolgálati szellemi alkotás, annak a szellemi alkotása, akinek munkaviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú, munkavégzésre
irányuló jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a szellemi alkotás tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
• Alkalmazotti szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú munkavégzésre irányuló jogviszonyból folyó kötelessége lenne, olyan szellemi alkotást dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik.
2. Szellemi tulajdon: a szellemi alkotások tekintetében fennálló, a tulajdonjoghoz hasonló abszolút
szerkezetű jogviszony, amely az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, illetve azon lépések megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják, illetve amely jogviszony szerzői művek esetében a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik.
3. Szellemi vagyon: a szellemi tulajdonon és immateriális javakon túl ide tartoznak a szintén vagyoni értékkel bíró, ám alkotási folyamatot rendszerint nélkülöző, iparjogvédelmi oltalommal védett árujelzők (védjegyek és földrajzi árujelzők), vagy az ilyen oltalomban nem részesíthető egyéb
javak, pl. a goodwill.
4. Találmány: olyan, a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés területéről származó szellemi alkotás, amely alkotó tevékenység eredményeképp jött létre, világviszonylatban új, és a szakterületen
nem nyilvánvaló, hasznos megoldás. Nem minősül találmánynak: a felfedezés, a tudományos elmélet, a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, a számítógépi program (szoftver), és az információ megjelenítése. A feltalálót megilleti az a jog, hogy a szabadalmi iratok őt e minőségében feltüntessék.
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• Szabadalmazható találmány, minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány.
• 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.
5. Hasznosítás: az 1995. évi XXXIII tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról (továbbiakban: Szt.) a használati minták és topográfiák tekintetében is megfelelően alkalmazandó - rendelkezései alapján hasznosításnak minősül a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba
hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása, e termék ilyen célból történő raktáron tartása, vagy az országba történő behozatala; a találmány tárgyát képező eljárás használata és használatra ajánlása, az
ilyen eljárással közvetlenül előállított termék használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra
ajánlása, vagy ilyen célból raktáron tartása, illetve az országba történő behozatala (Szt. 19. § (2)
bekezdés). A 2001. évi XLVIII. tv. a formatervezési minták oltalmáról (továbbiakban: Fmtv.) rendelkezései alapján hasznosításnak minősül különösen a minta szerinti termék előállítása, használata,
forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból való
raktáron tartása (Fmtv. 16. § (3) bekezdés}. A fentieken túlmenően hasznosításon értendő a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása érdekében történő mellőzése, a hasznosítás más részére történő engedélyezése, továbbá a szellemi alkotáson fennálló jogok teljes vagy részleges átruházása is, valamint a találmány tárgyát képező termék más - alvállalkozó segítségével,
bérmunka keretében - általi előállítása [sub-contracting] (Szt. 13. § (2) bekezdés).
6. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott kizárólagos jog, amelyet szabadalom-engedélyezési eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok meghatározott időre
(rendszerint a szabadalmi bejelentés napjától számított 20 évre) biztosítanak.
7. Használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Nem részesülhet mintaoltalomban különösen a termék esztétikai kialakítása, növényfajta.
8. Formatervezési minta: valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei - különösen a rajzolat, a körvonalak,
színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei - eredményeznek, amely
oltalomban részesülhet, ha új és egyéni jellegű.
9. Mikroelektronikai félvezető' terméktopográfia: a mikroelektronikai félvezető termék elemeinek,
amelyek közül legalább egy aktív elem, és összeköttetéseinek vagy azok egy részének bármely formában kifejezett térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez készített ilyen
térbeli elrendezés, amely oltalomban részesíthető, ha eredeti, vagyis saját szellemi alkotómunka
eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban.
10. Növényfajta oltalom: növényfajta oltalomban részesíthető az a növényfajta, amely más növényfajtától megkülönböztethető, egynemű, állandó és új, valamint megfelelő fajtanévvel látták el.
11. Védjegy: minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut
vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Védjegyoltalomban
részesülő megjelölés lehet különösen: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; betű, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang; valamint ezen megjelölések összetétele.
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12 Szerzői mű: irodalmi, tudományos, művészeti alkotások, amelyek egyéni, eredeti jellegűek.
Ilyen alkotások különösen a tudományos, irodalmi művek, a filmalkotások és az audiovizuális müvek, a fotóművészeti alkotások, a térképművek és a térképészeti alkotások, a műszaki létesítmények
tervei, az iparművészeti alkotások, az ipari tervezőművészeti alkotások, a szoftverek és az adatbázisok.
13. Know-how: azon szellemi alkotások, amelyekről külön jogszabályok nem rendelkeznek, de társadalmilag széles körben felhasználhatók és még közkinccsé nem váltak, továbbá a vagyoni értékű
gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok.
14 Adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer
szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez - számítástechnikai eszközökkel
vagy bármely más módon - egyedileg hozzá lehet férni.
15. Licencia: valamely szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi vagy szerzői jogok alapján a
hasznosítás, illetve használat teljes vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott tartamú átengedésére.
16. Szerzői művek esetében hasznosításon a mű engedély alapján történő felhasználását (többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, sugárzott
művek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás), valamint a vagyoni jogok részleges vagy teljes átruházását értjük.
17. 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.
(2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 4.§ 2. pont, továbbiakban innovációs törvény)
18. 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 (innovációs törvény 4.§ 5.pont)
19. Hasznosító (spin-off, spin-out) vállalkozás: költségvetési, illetve nonprofit kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság {Innovációs törvény 4.§ 6. b) pont}. Jelen
Szabályzat alkalmazásában hasznosító vállalkozásnak minősül ezen túl - az OECD álláspontjával
összhangban - az egyetemi kutató által alapított, továbbá az állami finanszírozású kutatóhely szellemi termékének hasznosítására alapított egyéb gazdálkodó szervezet is.
20. Közfinanszírozású támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, ideértve az
Áht. 13/A. §- a szerinti, 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 (innovációs törvény 4.§ 7.pont)
21. Feltaláló: az a személy, aki a találmányt megalkotta. Ha többen közösen alkották a találmányt a
feltalálók szerzőségének arányát - ellenkező megjelölés hiányában - egyenlőnek kell tekinteni.
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22. Gazdálkodó szervezet: Jelen Szabályzat alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül az
egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az alapítvány, a közhasznú társaság, a nonprofit gazdasági társaság, továbbá az egyesület.

II. A Szabályzat hatálya
1. § A szabályzat személyi hatálya a következőkre teijed ki:
a) az Egyetemmel közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint
polgári jogi jogviszonyban álló, az Egyetem intézményi keretein belül, illetve az Egyetemmel együttműködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban, illetve az Egyetem egyéb
feladatainak megvalósításában részt vevő személyek;
b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló azon személyek, akik külön nyilatkozattal a
szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerték el;
c) külön megállapodás alapján az Egyetem területén működő, a tudományos kutatásban, oktatásban részt vevő gazdálkodó szervezetek.
2. § A szabályzat tárgyi hatálya a következőkre teijed ki:
a) Valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó személy által folytatott tevékenység - többnyire tudományos kutatómunka - során létrehozott
- szellemi alkotás, amelyre iparjogvédelmi oltalom - így különösen: szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának
oltalma, formatervezési mintaoltalom - szerezhető, valamint
- azon szerzői mű, amely a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll,
- know-how,
- amelyek tekintetében a szolgálati vagy az alkalmazotti jelleg megállapítható, illetve szerzői művek esetében - amelyek létrehozása a szabályzat hatálya alá tartozó személynek munkaviszonyból folyó kötelessége.
b) Védjegyek és egyéb árujelzők, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 1) pont szerinti szellemi alkotásokhoz.
c) Minden olyan egyéb szellemi alkotás, amelyet az Egyetem és harmadik személy közötti
megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel (nem a kutatóhelyen létrejött, de az Egyetem
által megszerzett ingyenesen vagy visszterhesen megszerzett szellemi alkotás).
d) Azok a szellemi alkotások, amelyekhez fűződő jogoknak már a szabályzat hatálybalépésekor is az Egyetem jogosultja, feltéve, hogy a szóban forgó szellemi alkotások korábbi jogosultja a szabályzat hatálya alá rendeléshez hozzájárult.

III. A szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok
3. § Az Egyetemen folyó kutatómunka eredményeként létrejövő a 2. §-ban meghatározott szellemi
alkotáshoz fűződő valamennyi jog - jogszabály vagy szerződés ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában - az Egyetemet illeti meg.
4. § Ha a szellemi alkotást más egyetem, intézmény vagy gazdálkodó szervezet munkatársával
együttműködve dolgozták ki, akkor a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok az együttműködők között olyan arányban oszlanak meg, amely tükrözi a szellemi alkotás létrehozásához való hozzájáru-
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lás arányát. Ezt az arányt az együttműködők közötti külön szerződésben - figyelemmel a jelen szabályzatban foglalt valamennyi egyéb rendelkezésre is - meg kell határozni.
5. § Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy bármilyen
harmadik személlyel közösen folytatandó kutatási tevékenység megkezdése előtt írásban rögzítésre
kerüljenek az együttműködés feltételei (konzorciumi szerződés), amelyben - egyéb kérdések mellett - az esetlegesen létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sorsáról is rendelkezni kell. Ezen
feltételek rögzítése nélküli szerződés nem köthető meg.
6. § Az Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzat alapján őt megillető, vagy részére
felajánlott bármely szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogról bármikor lemondjon, illetve az ilyen jellegű felajánlásokat elutasítsa.

IV. Eljárás az olyan szellemi alkotások tekintetében,
amelyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhető
7. § Ezen eljárási rend hatálya alá tartoznak azok a szellemi alkotások, amelyek alkalmasak arra,
hogy iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezzék - ideértve azokat az alkotásokat is, amelyeknek titokban tartása célszerű a megfelelő oltalom megszerzése helyett, tekintettel a hasznosítási célokra
és lehetőségekre - , valamint a know-how, továbbá az ezekhez kapcsolódó védjegyek és egyéb árujelzők.
8. § A kutatók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek az alkotás elkészültétől
számított nyolc napon belül a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt szempontok szerint, írásban az
Egyetemmel olyan részletességgel ismertetni, amely alapján eldönthető, hogy az Egyetem kíván-e
szolgálati szellemi alkotás esetében iparjogvédelmi bejelentést tenni, illetve alkalmazotti szellemi
alkotás esetén kívánja-e a hasznosítás jogát gyakorolni, valamint a szolgálati szellemi alkotást az
Egyetem javára felajánlani.
9. § A szolgálati találmányra a szabadalom tulajdonjoga a feltaláló(k) jogutódjaként az Egyetemet
illeti meg.
10. § Az alkalmazotti találmányra a szabadalom tulajdonjoga a feltaláló(ka)t illeti meg, az Egyetem
azonban jogosult a találmány hasznosítására. Az Egyetem hasznosítási joga nem kizárólagos; az
Egyetem hasznosítási engedélyt nem adhat.
11. § A felajánlott szellemi alkotás jogi helyzetéről (szolgálati vagy alkalmazotti jelleg stb.), a szellemi alkotáshoz fűződő jog elfogadásáról vagy az elutasításáról a felajánlás napjától számított 90
napon belül kell döntést hozni. Ezen határidőn belül az Egyetem köteles nyilatkozni arról is, hogy a
szolgálati találmány igényjogosultságának egészére igényt tart-e, illetve az alkalmazotti találmányt
hasznosítani kívánja-e. A döntést az Egyetemi Innovációs Bizottság határozatban és - szükség esetén - külső szakértők bevonásával hozza meg.
12.§ Az Egyetem a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogai gyakorlásáról történő döntések meghozatalára Innovációs Bizottságot hoz létre. Az Innovációs Bizottság elnöke a mindenkori innovációs
és ipari kapcsolatokért felelős rektorhelyettes, tagjai a rektor által felkért személyek és az innovációs igazgató, aki egyben a Bizottság titkári feladatait is ellátja. Az Innovációs Bizottság határozataival szemben a rektorhoz lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni
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Figyelemmel a 8. §-ban foglaltakra a találmányok jogi oltalmának megszerzésére irányuló eljárási
rend a következő:
a) Az illetékes rektorhelyettes a védelmezni kívánt szellemi alkotást véleményezteti, melynek
költségeit az Egyetem viseli..
b) Amennyiben a véleményeztetés pozitív eredménnyel zárul, az Egyetemi Innovációs Bizottság
javaslatot tesz arra, hogy az Egyetem a szellemi alkotásra igényt tart, hasznosítja és szabadalmi eljárást indít. Az eljárás költségeiről a feltaláló gondoskodik.
13. § Az oltalmi időre vonatkozó fenntartási díjat az Egyetem köteles biztosítani legfeljebb három
év időtartamra.
14. § Az Egyetem költségeinek fedezete érdekében az Egyetem Innovációs alapot, a továbbiakban
Alap, hoz létre. Az innovációs alap feltöltését a szellemi alkotások hasznosításából származó, illetve az egyéb helyen szabályozott innovációs alapba fizetendő bevételekből fedezi az egyetem.
15. § Az Egyetem az összes körülmény mérlegelésével esetileg dönt a hasznosításról, a szellemi
tulajdon hasznosító vállalkozás részére történő rendelkezésre bocsátásáról, vagy a hasznosítás más
részére történő engedélyezéséről, illetve a szellemi tulajdonból eredő vagyoni jogok átruházásáról.
16. § Az Egyetem dönthet az adott szellemi alkotás belső hasznosításáról is, amely esetén az Egyetem saját tevékenységi körében hasznosítja a szellemi alkotást.

V. A szellemi vagyon nyilvántartása
17. § Az Egyetem - összhangban a számviteli jogszabályokkal - megfelelő formában és részletezettséggel gondoskodik a szellemi alkotások nyilvántartásáról. A jelen Szabályzatban meghatározott
nyilvántartás rendjéről az innovációs és ipari kapcsolatokért felelős rektorhelyettes rendelkezik.

VI. Hasznosító vállalkozások
18. § Az Egyetem dönt a rendelkezési jogába tartozó szellemi alkotásnak hasznosító vállalkozások
részére történő rendelkezésre bocsátásáról az alábbiak szerint:
a) Egyetem saját részvételével hasznosító vállalkozást alapít (egyetemi spin-ofi) a következő
módon:
aa) Az Egyetem a hasznosító vállalkozás alapításakor az adott szellemi alkotást nem vagyoni
hozzájárulásként a társasági szerződés és a Gt. szabályai szerint a hasznosító vállalkozás
rendelkezésére bocsátja (apportálás). Ebben az esetben az Egyetemnek a hasznosító vállalkozásban tagsági jogviszonya keletkezik és a vállalkozás általi hasznosításból származó bevételekből a társasági jog szabályai szerint részesedésszerzésre jogosult.
ab) A hasznosító vállalkozás alapításakor - az Ftv. szabályai szerint és a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével - az Egyetem kizárólag vagyoni hozzájárulást
teljesít és az adott szellemi alkotás hasznosítási jogát licenciaszerződés megkötése útján a
létrejövő hasznosító vállalkozás rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben az Egyetemnek tagsági jogviszonya keletkezik és a vállalkozás általi hasznosításból származó bevételekből a társasági jog szabályai szerint részesedésszerzésre, valamint licenciadíjra jogosult.
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b) Az Egyetem részvétele nélkül, az egyetemi kutató részvételével alapított hasznosító vállalkozás vagy az állami finanszírozású kutatóhely szellemi termékének hasznosítására alapított
egyéb gazdálkodó szervezet részére az adott szellemi alkotás hasznosításának jogát licenciaszerződés megkötése útján rendelkezésre bocsátja. Ebben az esetben az Egyetem a vállalkozás
általi hasznosításból való részesedésre licenciadíj formájában jogosult.

VII. Egyetem részvételével alapított hasznosító vállalkozás
(egyetemi spin-off)
19. § Hasznosító (spin-ofí) vállalkozás alapításáról a Szenátus dönt. Hasznosító vállalkozás amennyiben határozott időre alapítják - három évnél rövidebb időre nem hozható létre. Amennyiben a hasznosító vállalkozás további vállalkozást alapít, vagy ilyenben részesedést szerez, úgy az
alapításkor apportként szerzett szellemi alkotást tovább nem apportálhatja.
20. § Az Egyetem felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az osztalékból való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú. 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. A hasznosító vállalkozás létesítő
okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget a résztvevő Egyetem terhére.
21. § Az Egyetem közalkalmazotti jogállású munkatársa a hasznosító vállalkozásnak - a munkáltató
előzetes írásbeli hozzájárulásával - tagja vagy vezető tisztségviselője lehet, illetve azzal munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesíthet.
22. § Az Egyetem a jogába tartozó szellemi alkotások hasznosító vállalkozás részére történő rendelkezésre bocsátásának egyéb módját is meghatározhatja.

VIII. Az Egyetem területén működő kutatásfejlesztési vállalkozás
23. § Az Egyetem területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező, illetve bármilyen
egyéb módon működő vállalkozást az Egyetemmel kötött bérleti szerződés alapján használhatja az
Egyetem helyiségeit és a hozzá kapcsolódó eszközöket, berendezéseket.
24. § A bérleti díjból befolyó összeg egyéb költségekkel nem terhelt részét az Egyetem annak a
szervezeti egysége kutatásfejlesztési infrastruktúrájának a fejlesztésére fordítja, ahol a hasznosító
vállalkozás laboratóriumi vagy irodahelyiséget bérel.

IX. A hasznosításból befolyó díjak, valamint azok felhasználása
25. § A szabadalomban feltalálóként megjelölt, az Egyetem alkalmazásában álló személyeket a
szellemi alkotás közvetlen hasznosítása és/vagy értékesítése esetén - a hatályos jogszabályokkal
összhangban, a Szabályzat jelen fejezetében foglaltak figyelembevételével megállapított összegű
találmányi díj illeti meg.
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A találmányi díj alapja a következő:
a) A közvetlen hasznosítást végző vállalkozás alapítása esetén: az Egyetem és a kutató(k) egyedi
megállapodása szerinti összeg, ami nem haladhatja meg a hasznosításból származó adózott
nettó nyereségnek az Egyetemet megillető részét;
b) Licenciaszerződés esetén az Egyetemnek fizetendő licenciadíj, illetve minden pénzben kifejezhető ehhez kapcsolódó juttatás, kivéve a licenciavevő által kutatási vagy egyéb szerződések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat;
c) Találmány/szabadalom átruházási szerződés esetén: az Egyetemnek fizetendő díj, illetve minden pénzben kifejezhető ehhez kapcsolódó juttatás, kivéve a licenciavevő által kutatási vagy
egyéb szerződések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat;
26. § A befolyó összegből először az adott szellemi alkotás értékelésével és a jogi oltalmának megszerzésére és hasznosítására és/vagy értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költségeket kell
először kifizetni.
27. § A találmányi díj a 29. §-ban részletezett költségekkel való csökkentése után a szellemi alkotás
létrehozásában közreműködő kutatók és az Innovációs Alap között kerül felosztásra. A felosztás fo
szabálya, hogy az Innovációs Alap részesedése nem lehet kevesebb, mint 20%, de nem haladhatja
meg a 40%-ot, külön szerződésben rögzítetteknek megfelelően. A kutatók javára fizetendő hányad
legkésőbb a találmányi díj beérkezését követő 60 napon belül folyósítani kell.

X. A szellemi alkotások egyes fajtáira vonatkozó, külön szabályozások
28. § Újításokról
(1) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni olyan új műszaki, illetve szervezési megoldásokra is, amelyet az Egyetem tevékenységi körében az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló személyek és szerzőtársaik dolgoztak ki, de az
alkotás színvonala nem éri az önálló oltalmi formában oltalmazható szellemi alkotásét.
(2) A Egyetemmel szemben újítói jogokat legkésőbb a hasznosítás megkezdésétől vagy az újítás átadásától számított hat hónap elteltéig, újítási javaslat benyújtásával lehet érvényesíteni.
(3) A közalkalmazotti jogviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelezettség tárgykörében kidolgozott újítást az Egyetem hasznosíthatja, illetve másnak hasznosításra átadhatja. A munkaköri kötelesség tárgykörén kívül kidolgozott újítást
az Egyetem hasznosíthatja, másnak azonban nem adhatja át hasznosításra.
(4) Az Egyetem bejelentés átvételétől számított 60 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy
az újítással kapcsolatos jogaival élni kíván-e.
(5) Az Egyetemnek az újítással kapcsolatos jogai - amennyiben az Egyetem nem nyilatkozik
- az újítóra szállnak át.
(6) Az újítót az újítás hasznosítása, illetve átadása esetén az újító és az Egyetem eltérő megállapodása hiányában a 27. § szerinti díj illeti meg.
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XI. Záró rendelkezések
29. § A már megkötött és érvényben levő találmányi díj-szerződéseket kivéve, a jelen Szabályzat
rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.
30. § A szerzői művekre vonatkozó eljárásra a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadóak.
31. § Jelen Szabályzatot a Szenátus 2007. december 17-én tartott ülésén, 222/2007. sz. határozatával elfogadta, és az Egyetemi Értesítőben történő közzétételének napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Egyetemi Tanács 2004. június 30. napján hozott 172/2004. számú határozatával elfogadott
Szellemi Alkotások Szabályzata hatályát veszti.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. számú melléklet

A SZELLEMI ALKOTÁSOK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ SZEMPONTOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a szerző(k) nevét,
b) az alkotás, mű rövid bemutatását,
c) ha többen alkották meg, valamennyi közreműködő nevét és a létrehozásban való közreműködésük arányát,
d) az alkotás létrejöttekor az intézménnyel fennálló jogviszony megjelölését,
e) létrehozása során milyen ráfordítások történtek, az esetlegesen bevont külső erőforrások
megnevezésével,
f) az alkotás létrehozásához felhasználtak-e valamilyen külső személytől vagy szervezettől származó anyagot vagy felszerelést,
g) létezik-e olyan szerződés vagy egyéb kötelezettség, amely hatással lehet a szerzői jogokra,
h) az alkotó(k) rövid állásfoglalása a hasznosítási kilátásokról, illetve, hogy van-e és ha
igen, honnan mutatkozik érdeklődés a hasznosításra,
i) amennyiben az alkotás már ideiglenes vagy végleges jogi oltalomban részesült, akkor
az azt igazoló iratokat, és a nyilatkozatot az oltalmi jogosultságnak vagy - a szolgálati
találmány esetét kivéve - annak egy részének az Egyetemre történő átruházásáról,
j) a találmánnyal kapcsolatban az ismertetés időpontjáig a feltaláló részéről milyen adatok, információk kerültek nyilvánosságra,
k) Magyarországon kívül indokolt-e más országban is a szabadalmaztatás,
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2. számú melléklet
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról;
1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról;
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről;
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról;
1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról;
1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról;
2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról;
2002. évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni
Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről;
1967. évi 7. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
szövegének kihirdetéséről;
1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési szerződés kihirdetéséről;
1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről;
1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról;
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és
az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok valamint a növényfajta oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól;
15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet a mikroorganizmus-törzsek szabadalmi eljárási céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről;
19/1991. (XII. 28) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára
irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól.
2002. évi LI. Törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben,
1991.március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól
18/2004. (TV. 28) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól
16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegy bejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés
részletes alaki szabályairól
2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról (innovációs törvény)
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
2000. évi C. törvény a számvitelről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.)
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól
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A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Tanácsa az Egyetem tudományos, oktatási,
és egyéb pályázati tevékenységének megerősítése, egységesítése, a teljes körű átláthatóság és a karok közötti együttműködés céljából, a vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a személyes
adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az
Egyetemi Adatvédelmi Szabályzatban előírtak figyelembevételével - az alábbi Szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

I. Általános rendelkezések
1. A Szabályzat hatálya kiteljed:
a) az Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Egyetemen működő kutatócsoportjainak
(MTA-SZTE Kutatócsoport) valamennyi oktatójára, kutatójára, aki oktatói/kutatói minőségében (azaz az Egyetem és/vagy az MTA-SZTE Kutatócsoport nevét és saját oktatói/kutatói pozícióját felhasználva) pályázati tevékenységet folytat;
b) a kari és a központi egységek/hivatalok pályázati tevékenységben résztvevő dolgozóira;
c) a fentiek által benyújtott, illetve elnyert oktatási, tudományos és egyéb pályázatokra, valamint
az ezekhez tartozó támogatási (finanszírozási, eszköznyújtási stb.) szerződésekre.
2. Pályázati tevékenység:
Minden olyan tevékenység, amely során az egyetemi polgár pályázati felhívásra, mint nem egyetemi forrásból és nem az egyetem Kiegészítő jellegű tevékenységek Szabályzata hatálya alá tartozó szerződésből származó külső forrásokra pályázati anyagot állít össze és nyújt be, pályázati
konzorciumot szervez, vagy kifejezi szándékát pályázatban való részvételre (pl. szándéklevéllel),
a pályázatban foglaltakról szerződést köt, a megfogalmazott programot teljesíti, valamint a pályázat lezárásakor beszámolási kötelezettségének tesz eleget, akár főpályázóként, akár konzorciumi tagként.
3. Az Egyetem szerepe:
Az Egyetem funkcionális és igazgatási egységeinek az Egyetemen folytatott pályázati tevékenységet minden lehetséges és az adott körülmények között elvárható eszközzel elő kell segítenie.

II. A Pályázati Iroda
1. Az egyetemi pályázati tevékenység elősegítésének érdekében a Rektori Hivatal keretei között
Pályázati Iroda (továbbiakban Pályázati Iroda működik. A Pályázati Iroda a következő feladatokat látja el:
a) az egyetemre érkező, az egyetemi érdekeket érintő pályázati felhívások haladéktalan közzététele a kari vezetőknek, az érintett egységvezetőknek és a tudományosan minősített oktatók/kutatók számára elektronikus postán, egyetemi hirdetőtáblán;
b) a pályázati felhívások figyelése, azok a.) pont szerinti közzététele;
c) a központilag továbbítandó pályázatok esetében a pályázati szándék regisztrálása, az érintettek közötti egyeztetés megszervezése, a pályázatok összegyűjtése és továbbítása;
d) intézményi szintű nyilatkozatok, igazolások és aláírási címpéldányok biztosítása a pályázó
számára;
e) az egyetemre vonatkozó azonosító adatoknak a pályázó számára történő rendelkezésre bocsátása;
f) pályázati tanácsadás;
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g) a szükséges adatszolgáltatás, a megfelelő szintű ellenjegyzés birtokában a hiánytalanul összeállított pályázat cégszerű aláíratása, pályázó részére történő visszaadás;
h) intézményi szintű nyilvántartás vezetése az Egyetem pályázati tevékenységéről (Elektronikus
Projektnyilvántartó Rendszer, a továbbiakban EPER), az EPER karbantartása, felhasználói
segítségnyújtás, jogosultságok adminisztrálása;
i) adott pályázati forrásnál az Egyetem számára korlátozott számú beadható pályázat esetén érdekegyeztetés és koordináció;
j) a rektor és/vagy a Kutatás-Fejlesztés és Innovációs, a továbbiakban K+F+I rektorhelyettes által jóváhagyott, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatósággal egyeztetett intézményi szintű projektek generálása és a kapcsolódó pályázati koordinációs tevékenység végrehajtása;
k) összegyetemi érdekű pályázatok esetén, ha a rektor és/vagy a K+F+I rektorhelyettes azt jóváhagyja, a Pályázati Iroda saját hatáskörében pályázati lebonyolítást vállalhat, amely magában
foglalhatja felkérés alapján a pályázatok elkészítését, elnyert pályázatok megvalósítását, valamint az Egyetem szervezeti egységei által, vagy az egyetem érdekében benyújtott és elnyert
pályázati projektek és programok menedzselését. A Pályázati Irodánál ilyen esetben felmerülő
pótlólagos költségek fedezése az érintett projektek (pályázatok) költségvetéséből történik.
2. A pályázatokkal kapcsolatos, de a fentiek közé nem sorolt feladatok a pályázót terhelik.

III. Elektronikus projektnyilvántartó rendszer (EPER)
1. Az Egyetem a pályázati tevékenység teljes körű átláthatóságának érdekében elektronikus projektnyilvántartó rendszert működtet (EPER). Az EPER valamennyi pályázati tevékenységet folytató számára hozzáférhető legyen a szellemi tulajdonra és kapcsolatos jogokra, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályzatok betartásával.
2. Az EPER a benyújtott és nyertes (szerződést kötött) pályázatokról a 1. sz. mellékletben meghatározott adatokat tartja nyilván.

IV. A pályázatok benyújtásának és eljárásrendjének általános szabályai
1. Az Egyetem dolgozóinak joga - a vonatkozó jogszabályok, a jelen és más egyetemi szabályzatok keretei között - oktatási, kutatási és egyéb szakmai pályázatokon (a továbbiakban
együtt: pályázat) részt venni, ha a következő feltételeknek eleget tesznek: (i) a pályázati témát a pályázatban konkrétan résztvevő és a teljesítésért felelősséget vállaló szervezeti egységek) (pl.: tanszék, intézet, kar) jóváhagyta(ák), (ii) a pályázatban lévő önrész fedezete a
tanszék/intézet, kar, egyetem által biztosított és az önrész igazolt a biztosító szervezeti egységek) vezető(i) által nyilatkozatban vagy ellenjegyzéssel, (iii) eleget tesznek adatszolgáltatási kötelezettségüknek az EPER-en keresztül.
2. Az alkalmazott kutatási és kísérleti-fejlesztési, valamint innovációs pályázatok tervezésekor
kötelező megjelölni a technológia transzfer tevékenységet, valamint a költségvetésben szerepeltetni a létrehozott alkotás szabadalmaztatásának teljes költségét, valamint az innovációs
menedzsment költségét, (ami a projekt összköltségének 1,5 %-a), valamint az állami vagyon
használatáért járó költséget (ami a projekt összköltségének 5 %-a) a működési kiadások között.
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3. Minden beadandó pályázatot a cégszerű aláíratás előtt az illetékes kar dékánjának ellen kell
jegyezni függetlenül attól, hogy a pályázó(k) kizárólag egyetemi kutatóműhelyként vagy
ipari résztvevőkkel konzorciumban pályáznak.
4. Azon kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok esetében, amelyek konzorcium létrehozását íiják elő, kötelező a Konzorciumi Megállapodást ellenjegyeztetni a résztvevő Karok dékánjaival. Ellenjegyzés nélkül a Konzorciumi Megállapodás cégszerű aláírásra nem nyújtható be.
5. A pályázati anyagot egyetemi szinten cégszerűen a rektor, illetve megbízottja jogosult befogadni, melyhez a gazdasági főigazgató ellenjegyzése is szükséges.
6. A hiánytalan, és határidőn belül történő adatszolgáltatás a pályázat egyetemi szintű befogadásának feltétele. Az adatszolgáltatás a pályázó kötelezettsége és felelőssége. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a pályázat egyetemi szintű befogadásának megtagadását vonja maga után.
7. Az Egyetem illetve szervezeti egységei által benyújtandó pályázatokat - kivéve a Külügyi
Osztály hatáskörébe tartozó pályázatokat - egyetemi szintű befogadásra - a Pályázati Irodán
keresztül lehet benyújtani.
8. A pályázatokat teljes terjedelemben, mellékletekkel ellátva a pályázati kiírásban szereplő
eredeti példányszámban, valamint a szükséges ellenjegyzéssel kell a Pályázati Irodához eljuttatni.
9. A pályázatokat legkésőbb a pályázat kiírójához történő benyújtási határidőt megelőző 3.
munkanapon, a központilag továbbítandó pályázatok esetében pedig a rektor, illetve megbízottja által megállapított határidőig kell a Pályázati Irodára eljuttatni.
10. A Pályázati Iroda a pályázat a szükséges ellenjegyzések, és adatszolgáltatás után biztosítja,
hogy a pályázó a befogadott pályázatát a Projektirodán történő leadást követő második
munkanapon az Irodán átvehesse.
11. Amennyiben a pályáztató rangsorolást, vagy minősítést kér, első szinten azt a kar végzi el.

V. Intézményi szinten korlátozott számú pályázat beadásának szabályai
1. Ha adott pályázati forrásnál a beadható pályázatok száma az Egyetem számára korlátozott, az
egyetemi szintű érdekegyeztetés és koordináció érdekében a pályázónak a Pályázati Irodát a beadási határidő előtt minimum 14 munkanappal értesítenie kell.
2. A kiírásban meghatározott korlátot meghaladó pályázati szándék esetén legkésőbb a beadási határidőt megelőző 14. munkanapra a Pályázati Iroda érdekegyeztető megbeszélést szervez az érdekelt felek képviselőinek részvételével. Az Egyetem érdekeinek képviseletét a K+F+I rektorhelyettes, vagy megbízottja látja el. A megbeszélésen döntés születik a beadásra javasolt pályázatok sorrendjéről.
3. A kiírásban meghatározott korlátot meghaladó pályázati szándék esetén azon pályázatokat, amelyek beadási szándékát a Pályázati irodán határidőre nem jelezték, az Egyetem nem fogadja be.
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VI. A nyertes pályázatok megvalósításáról szóló szerződések egyetemi
szintű befogadása
1. A nyertes pályázatok megvalósításáról szóló szerződéseket egyetemi szintű befogadtatásra (cégszerű aláíratásra) a Pályázati Irodán keresztül lehet benyújtani.
2. A szerződéseket teljes terjedelemben, mellékletekkel ellátva a pályázat kiírója vagy az általa
megjelölt más szerv által meghatározott eredeti plusz egy másolati példányban kell a Pályázati
Irodához eljuttatni, a pályázat kiírója, vagy az általa megjelölt más szerv által meghatározott
visszaküldési határidőt megelőző harmadik munkanapon.
3. A Pályázati Iroda gondoskodik a szerződések cégszerű aláíratásáról és biztosítja, hogy a pályázó
a szerződéséhez a leadást követő második munkanapon hozzájusson.
4. Folyamatban lévő pályázatok Támogatási Szerződése a fentiekhez hasonló módon nyújtható be
cégszerű aláírásra.

VII. A pályázatok lebonyolítása
1. A pályázatok megvalósítása a témavezetők, pályázók és a felelősséget vállaló egységek, karok,
illetve az egyetem kötelezettsége.
2. A nyertes pályázatok pénzügyi lebonyolítása és elszámolása a Szegedi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata alapján történik
3. A pályázó feladata, hogy a pályázat megvalósításának befejezésekor a pályázattal kapcsolatos
adatokat az EPER-ben aktualizálja.
4. Nyertes, szerződéssel rendelkező projektek esetén eredménytelen (meghiúsult) vagy részlegesen
eredményes teljesítés esetében a pályázónak az okokról szóló összefoglalót a Pályázati Irodának
be kell nyújtania. Az összefoglalónak ki kell térni az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítésének forrására is.
5. A pályázónak az EPER adatait érintő szerződésmódosításokat az EPER-ben minden esetben aktualizálnia kell.

VIII. Záró rendelkezések
1. A jelen Szabályzat az Egyetemi Értesítőben való közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit
a folyamatban lévő pályázatok még el nem indított cselekményeire is alkalmazni kell.
2. A Szabályzat az Egyetemi Tanács 180/2003. sz. határozatával elfogadott, a Szenátus 223/2007.
sz. határozatával módosított szöveget tartalmazza.
Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. sz. melléklet
Az Elektronikus Projektnyilvántartó Rendszer (EPER) által nyilvántartott adatok:
a) a projektvezető személyi adatai:
-név,
- tanszék, intézet, kutatóhely;
b) a pályázat kiírójának adatai:
- a pályáztató megnevezése,
- a pályázat típusa;
c) a pályázat adatai:
- cím magyarul,
- cím angolul,
- kivonat magyarul,
- kivonat angolul,
- a pályázott összeg,
- vállalt sajátforrás szervezeti egységenkénti megoszlásban,
- projekt kezdete, vége és részjelentések időpontjai;
d) a pályázat megvalósításában résztvevő partnerek adatai:
- intézmény(ek) neve,
- tanszék(ek),
- témafelelős(ök) neve;
e) a megpályázott projekt nyert-e;
f) nyertes projekt esetén a projekt témaszáma és az aktualizált szerződéses összegek.
A EPER-be történt adatbevitelt a pályázat egyetemi szintű befogadásához, nyertes projekt esetén a
szerződés cégszerű aláíratásához a rendszer vonalkóddal ellátott nyugtával igazolja vissza, amit az
aláíratáskor mellékelni kell.

Pályázati nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos javaslatok
I. Nyilvántartandó adatatok:
a) a projektvezető személyi adatai:
- kar, (legördülő menü)
- tanszék, intézet, kutatóhely (legördülő menü, de már csak az adott kar, központi egység egységeivel)
- név (Prof., Dr. problémát kezelve)
b) a pályázat kiírójának adatai:
- a pályáztató megnevezése,
- a megpályázott pályázat típusa; (legördülő menü)
c) a pályázat típusa. (Legördülő menüből lehessen választani):
- Infrastruktúra fejlesztés
- Kutatási pályázat (Esetleg további bontásban százalékos arányban megadhatóan
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés, valamint a projectben végrehajtott egyéb tevékenység aránya)
- Ösztöndíj
- KK szerződés
- Tananyagfejlesztés
- Egyéb
d) a pályázat adatai:
- cím magyarul,
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-

cím angolul
kulcsszó (esetleg angolul is)
tudományág (legördülő menü)
kivonat magyarul (esetleg angolul is)
pályázat benyújtásának ideje, (év, hónap, nap)
státusz
konzorciális-e a pályázat (legördülő menü) ha igen ki a konzorcium vezető (konzorciális pályázat esetén csak a megvalósításban résztvevő partnerek adatainak kitöltésével lehessen tovább lépni)
- teljes projekt költség (az SZTE támogatás, a konzorciumi partnerek támogatása és az
önerő)
- SZTE-re jutó támogatás (ebben nem tartozik bele az önerő, sem a konzorciumi partnereknek megítélt pénzösszeg)
- SZTE önerő (Az önerő további bontása legördülő menüvel: egyetemi, kari, tanszéki.
Mindhárom esetben kitölthető négyzetekkel.)
- várhatóan szabadalmaztatható eredmény a pályázati tevékenységből (legördülő menü
igen, nem)
ha igen: mekkora költséget tervezett be a pályázat költségvetésében a szabadalmaztatásra
e) a pályázat megvalósításában résztvevő partnerek adatai:
- intézmény(ek) neve,
- tanszék(ek),
- témafelelős(ök) neve;
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