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NAPIRENDI PONTOK 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2017. év november hó 27. napján (hétfő) 14.00 órakor 

tartott, 2017/2018. tanévi III. rendes ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megvitatásra: 

 

1. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő:   Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

 

2. Személyi ügyek:  

I. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Innovációs Bizottsága tagjainak megválasztásra 

- Javaslat Dr. Buzás Norbert egyetemi docens (ÁOK Egészség-gazdaságtani Intézet) 

megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságba tagként 

- Javaslat Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár (TTIK Számítógépes Optimalizálás Tanszék) 

megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként 

- Javaslat Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár (GYTK Gyógyszerkémiai Intézet)  

megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként 

- Javaslat Dr. Gácser Attila egyetemi docens (TTIK Mikrobiológiai Tanszék 

megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként 

- Javaslat Dr. Geretovszky Zsolt egyetemi docens (TTIK Optikai és Kvantumelektronikai 

Tanszék) megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként 

- Javaslat Dr. Kincses Zoltán adjunktus (TTIK Műszaki Informatikai Tanszék)  

megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként 

- Javaslat Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai 

Tanszék) megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként 

- Javaslat Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár (JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és 

Kisebbségpolitikai Intézet) megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként 

- Javaslat Dr. Veréb Zoltán tudományos munkatárs (ÁOK Szemészeti Klinika) 

megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságba tagként 

- Javaslat Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens (GTK Üzleti Tudományok Intézete) 

megválasztására az SZTE Innovációs Bizottságába tagként.  

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

 

II.  Javaslat az SZTE Innovációs Bizottsága elnökének megválasztására 

- Javaslat Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes, egyetemi tanár 

(ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika) SZTE Innovációs Bizottság elnöki 

tisztségére történő megválasztására 2018. június 30-ig 

Előterjesztő: Dr. Szabó Gábor rektor  

 

III. Javaslat az SZTE Tudományos Tanács tagjainak megválasztására 

- Javaslat Dr. Csapó Benő egyetemi tanár (BTK Oktatáselmélet Tanszék) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a neveléstudomány tudományág 

képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár (TTIK Számítógépes Optimalizálás 

Tanszék) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába az informatika tudományág 

képviseletére tagként 
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- Javaslat Dr. Drahota-Szabó Erzsébet egyetemi tanár (JGYPK Német és Német 

Nemzetiségi Tanszék) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a 

nyelvtudomány tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Fülöp Ferenc az MTA rendes tagja, egyetemi tanár (GYTK 

Gyógyszerkémiai Intézet) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a 

gyógyszertudomány tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár (BTK Filozófia Tanszék) megválasztására 

az SZTE Tudományos Tanácsába a filozófia tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Hopp Béla egyetemi tanár (TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a fizikatudomány tudományág 

képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár (ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába az állam- és jogtudomány 

tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár (TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai 

Tanszék) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába az anyagtudomány és 

környezettudomány tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Krisztin Tibor az MTA levelező tagja, egyetemi tanár (TTIK Alkalmazott 

és Numerikus Matematika Tanszék) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a 

matematika és számítástudományok tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Kovács Zoltán az MTA levelező tagja, egyetemi tanár (TTIK Gazdaság- és 

Társadalomföldrajzi Tanszék) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a 

földtudomány tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár (GTK Közgazdaságtani és 

Gazdaságfejlesztési Intézet) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a 

közgazdaságtudomány tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Martinek Tamás egyetemi tanár (GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a kémiatudomány tudományág 

képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Németh-Tóth Enikő egyetemi tanár (BTK Általános Nyelvészeti Tanszék) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a nyelvtudomány tudományág 

képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Pál József egyetemi tanár (BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába az irodalom- és kultúratudományok 

tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Széll Márta egyetemi tanár (ÁOK Orvosi Genetikai Intézet) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába az elméleti orvostudomány 

tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Tóth Péter a Művészeti akadémia rendes tagja, egyetemi tanár (ZMK 

Zeneelmélet Tanszék) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a 

művészettudomány tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Varró András egyetemi tanár (ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai 

Intézet) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába az elméleti orvostudomány 

tudományág képviseletére tagként 
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- Javaslat Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi tanár (TTIK Mikrobiológiai Tanszék) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a biológiatudomány tudományág 

képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Vécsei László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár (ÁOK Neurológiai 

Klinika) megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába a klinikai orvostudomány 

tudományág képviseletére tagként 

- Javaslat Dr. Véha Antal egyetemi tanár (MK Élelmiszermérnöki Intézet) 

megválasztására az SZTE Tudományos Tanácsába az élelmiszertudomány tudományág 

képviseletére tagként 

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

 

IV.  Javaslat az SZTE Tudományos Tanács elnökének megválasztására 

- Javaslat Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes, egyetemi tanár 

(ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika) SZTE Tudományos Tanács elnöki 

tisztségére történő megválasztására 2018. június 30-ig 

Előterjesztő:  Dr. Szabó Gábor rektor 

 

V. Javaslat Professor Emeritus kitüntető cím adományozására  

Természettudományi és Informatikai Kar 

- Javaslat Professor Emeritus kitüntető cím adományozására Dr. Benedict Mihály 

egyetemi tanár (Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék) számára 

- Javaslat Professor Emeritus kitüntető cím adományozására Dr. Dombi József egyetemi 

tanár (Informatikai Intézet, Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia 

Tanszék) számára 

Előterjesztő: Dr. Mucsi László dékán 

 

3. Javaslat a Szegedi Tudományegyetem Tanúsító Védjegy Szabályzatának módosítására  

Előterjesztő:   Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes 

 

4. Javaslat a Kisebbségpolitika MA levelező szak indítására a Kárpát-medencei magyar 

felsőoktatási térség keretében Szabadka székhelyen kívüli képzési helyen az SZTE Juhász 

Gyula Pedagógusképző Kar gondozásában  

Előterjesztő:  Dr. Döbör András dékán 

 

5. Javaslat a Gyógypedagógia BA levelező szak indítására a Kárpát-medencei magyar 

felsőoktatási térség keretében Szabadka székhelyen kívüli képzési helyen az SZTE Juhász 

Gyula Pedagógusképző Kar gondozásában 

Előterjesztő:  Dr. Döbör András dékán 

 

6. Javaslat a Geoinformatika mesterképzési szak létesítésére a Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi és Informatikai Karon 

Előterjesztő:  Dr. Mucsi László dékán 
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7. Javaslat a gazdálkodási és menedzsment (távoktatás) szak esetében Szabadka konzultációs 

központ működtetéséhez szükséges engedélyeztetési eljárások indítására a Szegedi 

Tudományegyetemen 

Előterjesztő:   Dr. Kovács Péter dékán 

 

8. Tájékoztató a szegedi egészségügyi integráció végrehajtásáról, a Szegedi Tudományegyetem 

Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ működéséről (2017. március- 2017. augusztus) 

Előterjesztő:   Dr. Facskó Andrea elnök 

 

9. A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának „Az eseti hallgatói 

juttatások feltételeiről és megállapításáról” szóló szabályzat módosítására 

Előterjesztő:   Török Márk elnök 

 

10. Aktuális bejelentések  

Előterjesztő: Rektori Kabinet (RK tagjai) 

 Dékánok 
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HATÁROZATOK 
 

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2017. év november hó 27. napján tartott 2017/2018. 

tanévi III. rendes ülésének határozatai 

 

SZ-25-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési 

Szabályzatának módosítására tett javaslatot. 

 

SZ-26-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja az Innovációs Bizottság tagjainak felkérését az alábbi lista 

szerint: 

 

A Bizottság tagjai Munkahely 

Dr. Buzás Norbert egyetemi docens  ÁOK Egészség-gazdaságtani Intézet 

Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár TTIK Számítógépes Optimalizálás 

Tanszék 

Dr. Fülöp Ferenc egyetemi tanár GYTK Gyógyszerkémiai Intézet 

Dr. Gácser Attila egyetemi docens TTIK Mikrobiológiai Tanszék 

Dr. Geretovszky Zsolt egyetemi docens TTIK Optikai és Kvantumelektronikai 

Tanszék 

Dr. Kincses Zoltán adjunktus TTIK Műszaki Informatikai Tanszék 

Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai 

Tanszék 

Dr. Rácz Lajos egyetemi tanár JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti 

és Kisebbségpolitikai Intézet 

Dr. Veréb Zoltán tudományos munkatárs ÁOK Szemészeti Klinika 

Dr. Vilmányi Márton egyetemi docens GTK Üzleti Tudományok Intézete 

 

SZ-27-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes, 

egyetemi tanár (ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika) megválasztását az SZTE 

Innovációs Bizottság elnöki tisztségére 2018. június 30-ig. 

 

SZ-28-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 38 igen, 1 

nem és 1 érvénytelen szavazattal támogatja az SZTE Tudományos Tanács tagjainak felkérését az 

alábbi lista szerint: 

 

A Bizottság tagjai Munkahely Tudományág 

Dr. Csapó Benő egyetemi tanár  BTK Oktatáselmélet Tanszék neveléstudomány 

Dr. Csendes Tibor egyetemi tanár TTIK Számítógépes 

Optimalizálás Tanszék 
informatika 

Dr. Drahota-Szabó Erzsébet 
egyetemi tanár 

JGYPK Német és Német 

Nemzetiségi Tanszék 
nyelvtudomány 
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A Bizottság tagjai Munkahely Tudományág 

Dr. Fülöp Ferenc az MTA rendes 

tagja, egyetemi tanár 

GYTK Gyógyszerkémiai 

Intézet 
gyógyszertudomány 

Dr. Gyenge Zoltán egyetemi tanár BTK Filozófia Tanszék filozófia 

Dr. Hopp Béla egyetemi tanár TTIK Optikai és 

Kvantumelektronikai Tanszék 
fizikatudomány 

Dr. Karsai Krisztina egyetemi 

tanár 

ÁJTK Bűnügyi Tudományok 

Intézete 
állam- és jogtudomány 

Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár TTIK Alkalmazott és 

Környezeti Kémiai Tanszék 
anyagtudomány és 

környezettudomány 

Dr. Krisztin Tibor az MTA 

levelező tagja, egyetemi tanár 

TTIK Alkalmazott és 

Numerikus Matematika 

Tanszék 

matematika és 

számítástudományok 

Dr. Kovács Zoltán az MTA 

levelező tagja, egyetemi tanár 

TTIK Gazdaság- és 

Társadalomföldrajzi Tanszék 
földtudomány 

Dr. Lengyel Imre egyetemi tanár GTK Közgazdaságtani és 

Gazdaságfejlesztési Intézet 
közgazdaságtudomány 

Dr. Martinek Tamás egyetemi 

tanár 

GYTK Gyógyszeranalitikai 

Intézet 

kémiatudomány 

Dr. Németh-Tóth Enikő egyetemi 

tanár 

BTK Általános Nyelvészeti 

Tanszék 

nyelvtudomány 

Dr. Pál József egyetemi tanár BTK Olasz Nyelvi és Irodalmi 

Tanszék 

irodalom- és 

kultúratudományok 

Dr. Széll Márta egyetemi tanár ÁOK Orvosi Genetikai Intézet elméleti orvostudomány 

Dr. Tóth Péter a Művészeti 

akadémia rendes tagja, egyetemi 

tanár 

ZMK Zeneelmélet Tanszék művészettudomány 

Dr. Varró András egyetemi tanár ÁOK Farmakológiai és 

Farmakoterápiai Intézet 
elméleti orvostudomány 

Dr. Vágvölgyi Csaba egyetemi 

tanár 

TTIK Mikrobiológiai Tanszék biológiatudomány 

Dr. Vécsei László az MTA rendes 

tagja, egyetemi tanár 

ÁOK Neurológiai Klinika klinikai orvostudomány 

Dr. Véha Antal egyetemi tanár MK Élelmiszermérnöki Intézet élelmiszertudomány 

 

SZ-29-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 39 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Dr. Kemény Lajos tudományos és innovációs rektorhelyettes, 

egyetemi tanár (ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika) megválasztását az SZTE 

Tudományos Tanács elnöki tisztségére 2018. június 30-ig. 

 

SZ-30-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Professor Emeritus kitüntető cím adományozását Dr. Benedict 

Mihály egyetemi tanár (TTIK Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék) számára. 

 



132. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5639 
     

SZ-31-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa titkos szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja Professor Emeritus kitüntető cím adományozását Dr. Dombi 

József egyetemi tanár (TTIK Informatikai Intézet, Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges 

Intelligencia Tanszék) számára. 

 

SZ-32-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Szegedi Tudományegyetem Tanúsító Védjegy Szabályzatának 

módosítására tett javaslatot. 

 

SZ-33-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 41 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Kisebbségpolitika MA levelező szak indítását a Kárpát-

medencei magyar felsőoktatási térség keretében Szabadka székhelyen kívüli képzési helyen az 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gondozásában. 

 

SZ-34-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 39 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Gyógypedagógia BA levelező szak indítását a Kárpát-

medencei magyar felsőoktatási térség keretében Szabadka székhelyen kívüli képzési helyen az 

SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar gondozásában. 

 

SZ-35-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a Geoinformatikus mesterképzési szak létesítéséhez szükséges 

előzetes miniszteri jóváhagyás iránti kérelem benyújtására tett javaslatot az SZTE 

Természettudományi és Informatikai Kar gondozásában. 

 

SZ-36-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 40 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a már nyilvántartásba vett gazdálkodási és menedzsment 

(távoktatás) szak esetében a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térség keretében Szabadka 

konzultációs központ működtetéséhez szükséges engedélyeztetési eljárások indítását. 

 

SZ-37-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 42 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja a szegedi egészségügyi integráció végrehajtásáról, a Szegedi 

Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ működéséről (2017. március – 2017. 

augusztus) szóló tájékoztatót. 

 

SZ-38-III/2017/2018. (XI.27.): A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa nyílt szavazással, 41 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatja „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” 

szóló szabályzat módosítását az alábbiak szerint:  

 

„II. EGYSZERI ALKALOMMAL MEGÁLLAPÍTHATÓ JUTTATÁSOK 
… 

6. § Rendkívüli szociális ösztöndíj 
(1)  A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére 

folyósított egyszeri juttatás. 
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(2)  A rendkívüli szociális ösztöndíj céljából benyújtott kérelem elbírálásának feltétele, hogy a 

hallgató (lezárt, elbírált) általános szociális helyzetfelmérő adatlappal (kérelemmel) 

rendelkezzen. Ugyanazon hallgató részére ugyanazon képzési időszakban (tanulmányi félévben) 

rendkívüli szociális ösztöndíj ismételten (második vagy további alkalommal) csak különös 

méltánylást érdemlő esetben állapítható meg. 

 (3)  A kérelem leadásának határideje a szociális helyzete váratlan romlását előidéző esemény 

kezdetétől (vagy az akadályoztatás megszűnésétől) számított 30 nap, legkésőbb azonban a 

képzési időszak vége. 

(4) A rendkívüli szociális ösztöndíj megállapítása és kifizetése egyszeri alkalommal, kizárólagosan az 

alábbi esetek bármelyikének teljesülése esetében és az alábbiak szerinti mértékben történik: 

 

 
A támogatás 

indoka 
Feltételek 

Ösztöndíj 

mértéke 

a) gyermekszületés 
A hallgató képzésén fennálló jogviszonyának időtarta- 

ma alatt megszületett vagy örökbefogadott saját 

gyermeke után 

25 000 Ft 

b) elhalálozás 

A hallgató képzésén fennálló jogviszonyának időtarta- 

ma alatt elhunyt saját közeli hozzátartozó (a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. 

§ b) pontjában felsoroltak szerint) után 

20 000 Ft 

c) 

jelentős mértékű  

jövedelemcsök-

kenés 

A hallgató képzésén fennálló jogviszonyának időtarta- 

ma alatt jelentős mértékű jövedelemcsökkenéssel, 

munkanélkülivé válással, tartós vagy súlyos beteg- 

séggel, jelentős mértékű gyógyszerkiadással terhelt 

hallgató vagy a hallgató saját eltartója után 

legfeljebb 

30 000 Ft 

„ 
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SZABÁLYZATOK 
 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM  

SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szellemitulajdon-kezelési 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, ezen szellemi alkotásoknak az Egyetem, 

annak kutatói és az egész társadalom javát szolgáló hasznosítását, valamint az Egyetemmel szoros 

kapcsolatban álló, hasznosító vállalkozások létrejöttének folyamatát. 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. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

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, valamint egyéb nem nevesített szellemi alkotások, amit 

a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szintén szellemi alkotásként véd. 

 Szolgálati szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, akinek munkaviszonyból, közszolgálati 

jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és munkavégzésre irányuló egyéb 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 

munkavégzésre irányuló egyéb 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 szerzői 

művek esetében a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik. 

3. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott kizárólagos vagyoni értékű jog, 

amelyet szabadalmazási eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok a szabadalmi bejelentés 

elsőbbségének időpontjától számított 20 évre biztosítanak. 

 Szabadalmazható találmány: olyan, a technika bármely (különösen a tudományos kutatás és 

műszaki fejlesztés) területéről származó szellemi alkotás, amely feltalálói tevékenység 

eredményeképp jött létre (a szakember számára nem nyilvánvaló), világviszonylatban új (nem 

tartozik a technika állásához) és iparilag alkalmazható (az ipar, vagy a mezőgazdaság bármely 

ágában előállítható, vagy használható). Nem minősül találmánynak különösen: 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.  
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 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 infor-

mációt tartalmazó – anyag, amely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai rendszerben 

szaporítható. 

4. Feltaláló: az a személy, aki a találmányt megalkotta. Ha többen közösen alkották a találmányt a 

feltalálók szerzőségének arányát – ellenkező megjelölés hiányában – egyenlőnek kell tekinteni. A 

feltalálót megilleti az a jog, hogy a szabadalmi iratok őt e minőségében feltüntessék. 

5. 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, a növényfajta. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Növényfajta-oltalom: növényfajta-oltalomban részesíthető az a növényfajta, amely más 

növényfajtától megkülönböztethető, egynemű, állandó és új, valamint megfelelő fajtanévvel látták 

el. 

9. 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. 

10. Földrajzi árujelző: a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának feltüntetésére 

használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés.  

 földrajzi jelzés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről 

származó – a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy előállított – olyan 

termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb 

jellemzője lényegileg ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható.  

 eredetmegjelölés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről 

származó – a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott, illetve előállított – olyan 

termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb 

jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és 

emberi tényezők következménye. 

11. Szerzői mű: irodalmi, tudományos, művészeti alkotások, amelyek egyéni, eredeti jellegűek. Ilyen 

alkotások különösen a tudományos, irodalmi művek, a filmalkotások és az audiovizuális művek, a 

zeneművészeti alkotások, 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. 

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. 

12. Védett ismeret (know-how): azonosításra alkalmas módon rögzített, titkos, vagyoni értéket 

képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása. 
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13. 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). 

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. 

14. Licencia: valamely szellemi alkotással kapcsolatos, a jogosultat megillető hasznosítási jog teljes 

vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott, illetve korlátozásmentes átengedése. 

15. 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. (2014. évi LXXVI. törvény a 

tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 3.§ 6. pont, továbbiakban: Innovációs törvény) 

16. Konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán 

alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy 

kutatás-fejlesztési és innovációs projekt közös megvalósítása céljából (Innovációs törvény 3.§ 8. 

pont) 

17. Hasznosító (spin-off, spin-out) vállalkozás: költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotás 

üzleti hasznosítása céljából az állam nevében és képviseletében alapított vagy annak részvételével, 

részesedésével működő gazdasági társaság [Innovációs törvény 4.§ 4. pont], a továbbiakban: 

egyetemi spin-off). 

Jelen Szabályzat alkalmazásában hasznosító vállalkozásnak minősül ezen túl – az OECD 

álláspontjával összhangban – az Egyetem szellemi termékének hasznosítására alapított egyéb 

gazdálkodó szervezet is. 

18. Közfinanszírozású támogatás: az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatás, 

ideértve az európai uniós forrásokat is, továbbá az állami részvétellel létrejött nemzetközi 

szerződések alapján kapott külföldi támogatás. (Innovációs törvény 3. § 10. pont) 

19. Gazdálkodó szervezet: jelen Szabályzat alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül az 

egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a nonprofit gazdasági társaság, a szövetkezet, az 

alapítvány, továbbá az egyesület. 



5644  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 132. SZÁM 
 
 

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1. § (1) A szabályzat személyi hatálya a következőkre terjed 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, különösen demonstrátor, 

TDK tag, kutatócsoport tagja, akik a kutatóhely, szervezeti egység megítélése szerint 

hallgatói jogviszonyuk keretében innovációs szempontból is számottevő szellemi alkotást 

(pl.: diplomamunka, TDK dolgozat, vizsgadolgozat) hoznak létre; 

c) Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló nappali tagozatos PhD hallgatókra 

A b) és c) pont szerinti hallgatók kötelesek nyilatkozatot tenni, amelyben vállalják, hogy a 

Szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A nyilatkozat 

beszerzéséért annak az intézetnek, tanszéknek, vagy kutatócsoportnak a vezetője felelős, ahol 

a hallgató a kutatási tevékenységet végzi, ahol az innovációs szempontból is számottevő 

szellemi alkotást létrehozta. A nyilatkozatok elkészítéséért és nyilvántartásáért az érintett 

intézet, tanszék, vagy kutatócsoport vezetője felelős. 

 

d) Az Egyetemen kutatást végző vendégkutatók, amennyiben az Egyetem eszközeit, épületét 

használják és a kutatás rezsiköltségét az Egyetem viseli és külön nyilatkozattal a 

Szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerték el, kivéve, ha a pályázat, 

amelynek keretében a kutató tevékenységét végzi másként rendelkezik. 

e) külön megállapodás alapján az Egyetem területén működő, a tudományos kutatásban, 

oktatásban részt vevő gazdálkodó szervezetek. 

(a továbbiakban összefoglalóan: alkotó) 

2. § A szabályzat tárgyi hatálya a következőkre terjed ki: 

a) Valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó személy által folytatott tevékenység – többnyire 

tudományos kutatómunka – során létrehozott 

– szellemi alkotás, amelyre iparjogvédelmi oltalom – szabadalom, használati mintaoltalom, 

növényfajta-oltalom, mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalma, 

formatervezési mintaoltalom – szerezhető, valamint 

– szerzői mű, amely a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll, 

– tárgyiasult formában megjelenő 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 a) 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 

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 írásban hozzájárult. 



132. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5645 
     

III. A SZELLEMI ALKOTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK 

a)  Az alkotó és az Egyetem közötti jogviszony 

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. Ennek megfelelően: 

a) A szolgálati találmányra (használati mintára, növényfajtára, formatervezési mintára, 

topográfiára) a szabadalom (vagy egyéb oltalom) az alkotó jogutódjaként törvény erejénél 

fogva az Egyetemet illeti meg. 

b) Az alkalmazotti találmányra (használati mintára, növényfajtára, formatervezési mintára) a 

szabadalom (vagy egyéb oltalom) az alkotót illeti meg, az Egyetem azonban törvény erejénél 

fogva jogosult a hasznosítására. Az Egyetem hasznosítási joga azonban nem kizárólagos; az 

Egyetem hasznosítási engedélyt nem adhat. 

c) Ha a szerzői mű elkészítése az alkotó munkaviszonyból folyó kötelessége (különösen az 

Egyetem által benyújtott pályázat keretében létrehozott művek), a vagyoni jogokat a mű 

átadásával az alkotó jogutódjaként törvény erejénél fogva az Egyetem szerzi meg. Nem 

szolgálati művek a kutatási tevékenységgel összefüggésben készített tudományos publikációk, 

szakirodalmi művek. 

d) Az alkotó álláspontja szerint iparjogvédelmi oltalomban részesíthető szellemi alkotást bemutató 

tudományos publikáció a bejelentés benyújtása előtt csak akkor hozható nyilvánosságra, ha az 

alkotó a publikáció szövegét megjelenésének tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal 

megküldi a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságnak, amely 10 napon belül nyilatkozik 

arról, hogy a publikáció megjelentetése veszélyezteti-e a szellemi alkotás oltalmazhatóságát. 

Amennyiben veszélyezteti, a megjelenést legkésőbb a bejelentés benyújtását követő 5. napig el 

kell halasztani. Amennyiben a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság a publikációról 

határidőben nem nyilatkozik, hozzájárulása megadottnak minősül. Az alkotás 

oltalmazhatóságának megítélésével kapcsolatban az alkotó jogosult a Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Igazgatóság segítségét kérni. 

4. §  A szellemi alkotás alkotója az alkotás hasznosítása érdekében köteles fokozottan 

együttműködni az Egyetemmel. 

 

b) Az Egyetem és harmadik személyek közötti jogviszony 

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 

hozzájárulás arányát. Ezt az arányt az együttműködők közötti külön szerződésben – figyelemmel 

a jelen szabályzatban foglalt valamennyi egyéb rendelkezésre is – meg kell határozni. Szerződés 

hiányában úgy kell tekinteni, hogy a felek között a jogok egyenlő arányban oszlanak meg. 

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, kutatási 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 képviseletében eljáró személyek kötelesek fokozott gondossággal eljárni olyan 

szerződések megkötésekor, vagy jognyilatkozatok adásakor, amelyek befolyásolhatják az 

Egyetem szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó jogszerzését, vagy az ezekkel való 

rendelkezés jogát. 
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7. § Az Egyetem részvételével létrejövő konzorciumi és kutatási szerződés kizárólag a Kutatás-

fejlesztési és Innovációs Igazgatóság honlapján közzétett tartalommal, az ott található 

szerződésminták használatával hozható létre, kivéve, ha pályázati támogatási szerződés, vagy a 

felek másként rendelkeznek. A honlapon közzétett szerződésminták adott helyzetre történő 

aktualizálásában a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság segítséget nyújt. 

IV. ELJÁRÁS AZ OLYAN SZELLEMI ALKOTÁSOK TEKINTETÉBEN,  
AMELYEKRE IPARJOGVÉDELMI OLTALOM SZEREZHETŐ 

a)  Értékelés, oltalomszerzés, általános szabályok 

8. § 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. 

9. § Az alkotók a szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony keretében végzett munkájuk során 

létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek a megalkotásától számított nyolc napon belül a 

Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal, írásban az Egyetemmel olyan részletességgel 

ismertetni, amely alapján eldönthető, hogy az Egyetem a szolgálati szellemi alkotásra igényt tart-

e, és kíván-e iparjogvédelmi bejelentést tenni, illetve alkalmazotti szellemi alkotás esetén kívánja-

e a hasznosítás jogát gyakorolni. 

10. § Az ismertetett szellemi alkotás jogi helyzetéről (szolgálati vagy alkalmazotti jelleg stb.), a 

szellemi alkotáshoz fűződő jog gyakorlásáról vagy arról történő lemondásról az Egyetemnek az 

ismertetés napjától számított 90 napon belül kell az alábbiak szerint döntést hozni. Ezen 

határidőn belül az Egyetem köteles nyilatkozni különösen arról is, hogy a szolgálati találmány 

igényjogosultságának egészére igényt tart-e, illetve az alkalmazotti találmányt hasznosítani 

kívánja-e.  

11. § Az Egyetem a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogai gyakorlásáról történő döntések 

meghozatalára Innovációs Bizottságot hoz létre. Az Innovációs Bizottság elnöke a mindenkori 

rektor, tagjai a rektor által felkért személyek és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató, aki 

egyben a Bizottság titkári feladatait is ellátja. Az Innovációs Bizottság döntéseinek 

végrehajtásáért a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság felelős. Az Innovációs Bizottság 

határozataival szemben a Szenátushoz lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni. Az Innovációs 

Bizottság jogállását és hatáskörét a Bizottság ügyrendje szabályozza (2. sz. melléklet). 

12. § Figyelemmel a 9.§-ban foglaltakra, a szellemi alkotások jogi oltalmának megszerzésére irányuló 

eljárási rend a következő: 

a) A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató az oltalmazni kívánt szellemi alkotást 

véleményezésre az Innovációs Bizottság elé terjeszti. A döntést az Innovációs Bizottság 

szükség esetén külső szakértők bevonásával határozatban hozza meg arról, hogy a 

szolgálati szellemi alkotásra az Egyetem igényt tart-e és az alkalmazotti szellemi 

alkotást hasznosítani kívánja-e. A szakértők bevonásának költségeit az Egyetem viseli. 

b) Amennyiben a határozat pozitív, az Egyetem ésszerű időn belül megteszi a jogi oltalom 

megszerzéséhez szükséges lépéseket, ennek érdekében az általában elvárható 

gondossággal jár el. Az oltalom megszerzésével kapcsolatos eljárási díjakat, felmerülő 

költségeket, valamint az oltalmi időre vonatkozó fenntartási díjakat az Egyetem fizeti 

meg. 

c) Amennyiben a szellemi alkotás létrehozására más egyetemmel, intézménnyel, 

gazdálkodó szervezettel együttműködésben került sor, a költségek – eltérő 

megállapodás hiányában – a jogosultság arányában oszlanak meg. 
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d) Nem köteles az Egyetem a jogi oltalom megszerzése iránt intézkedni, illetve a megtett 

bejelentést visszavonhatja, amennyiben az Innovációs Bizottság határozatában úgy 

rendelkezik, hogy a szellemi alkotást az Egyetem, annak elismerése mellett, hogy arra 

oltalom lenne szerezhető, titokban tartja és üzleti titokként hasznosítja. Az Innovációs 

Bizottság ilyen döntéséről a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság a feltalálót a 

határozat keltétől számított 8 napon belül írásban értesíti. Ilyen esetben a feltaláló 

munkáltatója üzleti titkát köteles megőrizni, így nem jogosult a titokban tartott szellemi 

alkotás tárgyával összefüggő információt engedély nélkül nyilvánosságra hozni. Ez a 

rendelkezés a szolgálati formatervezési mintára nem alkalmazható. 

13. § Az Innovációs Bizottság pozitív határozata esetén az iparjogvédelmi oltalom megszerzésére 

vonatkozó költségeket az Egyetem egy évig köteles viselni. A Kutatás-fejlesztési és Innovációs 

Igazgatóság az egy év lejártának közeledtével megvizsgálja, hogy ésszerű-e az egyetemnek 

további költségeket vállalni, figyelemmel a továbbfejlesztésre, hasznosításra tett erőfeszítések 

eredményére, illetve a hasznosításból keletkező árbevételre és az oltalom következő évre 

vonatkozó költségeire. Amennyiben a vizsgálat eredményeként az oltalom költségeinek fedezete 

indokolt, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság intézkedik a kifizetés iránt. 

Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint az oltalom költségeinek Egyetem általi fedezete nem 

indokolt, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság a szellemi alkotást az Innovációs 

Bizottság elé terjeszti, amely határoz az oltalom megszüntetéséről jelen szabályzat 25. § 

rendelkezéseinek megfelelően. 

14. § (1) Az Egyetem költségeinek fedezete érdekében Innovációs alapot hoz létre. Az Innovációs alap 

feltöltését a kutatás-fejlesztési megállapodások terhére tett egyetemi elvonásokból, a szellemi 

alkotások hasznosításából (VIII. fejezet) származó bevételekből biztosítja az Egyetem. 

(2) Az Innovációs alap kezelése a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató feladata. 

 

(3) Az Innovációs Alapból az Egyetem szellemi alkotásainak oltalmazásával, illetve 

hasznosításával összefüggő költségeken, valamint az évente meghirdetésre kerülő SZTE 

Innovációs Díj pályázat keretében kategóriánként elnyerhető, pályázati felhívásban 

meghatározott pénzjutalmakon kívül más költségek nem fedezhetőek. 

15. § Az Egyetem az összes körülmény mérlegelésével esetileg dönt a hasznosításról, a szellemi 

alkotás hasznosító vállalkozás részére történő rendelkezésre bocsátásáról, vagy a hasznosítás más 

részére történő engedélyezéséről, illetve a szellemi alkotásból, vagy az iparjogvédelmi 

oltalomból eredő vagyoni jogok átruházásáról, vagy a belső hasznosításról. Az Egyetem az 

alkalmazotti szellemi alkotást csak az alkotónak a szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalához 

való jogával összhangban hasznosíthatja. 

16. § A jelen alfejezet rendelkezéseit a know-how-ra is megfelelően alkalmazni kell. 

 

b) Hasznosítás hasznosító vállalkozás útján 

17. § Az Egyetem a rendelkezési jogába tartozó szellemi alkotást hasznosító vállalkozások részére 

rendelkezésre bocsáthatja az alábbiak szerint: 

a) Az Egyetem saját részvételével hasznosító vállalkozást alapít (egyetemi spin-off) a következő 

módon: 

aa) Az Egyetem a hasznosító vállalkozás alapításakor az adott szellemi alkotást nem 

vagyoni hozzájárulásként a társasági szerződés és a Ptk. jogi személyekre vonatkozó 

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. 
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bb) A hasznosító vállalkozás alapításakor – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 

CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 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. 

b) Az Egyetem részvétele nélkül alapított hasznosító vállalkozás részére az adott szellemi 

alkotás hasznosításának jogát licenciaszerződés megkötése útján átruházhatja a c) pont 

rendelkezései szerint. Ebben az esetben az Egyetem a vállalkozás általi hasznosításból való 

részesedésre licenciadíj formájában jogosult. 

18. § Az egyetem részvételével alapított hasznosító vállalkozásra vonatkozó szabályok: 

a) Hasznosító (spin-off) vállalkozás alapításáról a Szenátus dönt. Hasznosító vállalkozás – 

amennyiben határozott időre alapítják – három évnél rövidebb időre nem hozható létre. 

b) Amennyiben a hasznosító vállalkozás további vállalkozást alapít, vagy ilyenben részesedést 

szerez, úgy az alapításkor apportként szerzett szellemi alkotást tovább nem apportálhatja. 

c) A hasznosító vállalkozás formájának megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az 

Egyetem felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az osztalékból 

való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú. Az Egyetem hasznosító vállalkozás 

részére 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 az Egyetem terhére.  

d) Az Egyetem a Szenátus döntése alapján a hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági 

viszonyát, illetve részesedését csak az azt megtestesítő vagyoni jogok értékének 

könyvvizsgáló általi megállapítását követően, és legalább a megállapított értéken történő 

visszterhes átruházással szüntetheti meg vagy csökkentheti. 

19.§ Az Egyetem a rendelkezési jogába tartozó szellemi alkotások hasznosító vállalkozás részére 

történő rendelkezésre bocsátásának a jelen fejezetben nem szabályozott, egyéb módját is 

meghatározhatja. 

c) Hasznosítás licenciaszerződés megkötése útján 

20. § (1) Az Egyetem azon szellemi alkotások hasznosítására, melyeknek jogosultja, harmadik 

személynek engedélyt adhat (licenciaszerződés). A döntés az Innovációs Bizottság 

hatáskörébe tartozik. 

(2) Licenciaszerződés alapján az Egyetem köteles a licenciavevőt olyan tényleges és jogi 

helyzetbe hozni, hogy a szellemi alkotást meghatározott színvonalon a gyakorlatban 

megvalósíthassa és felhasználhassa, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, 

köteles továbbá ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésre 

bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni, a licenciavevő által fizetett 

licenciadíj, vagy más ellenszolgáltatás ellenében. 

21. § Licenciaszerződés megkötése – a felek eltérő megállapodása hiányában – a Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Igazgatóság honlapján közzétett szerződésminta alkalmazásával lehetséges. 
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d) Szellemi alkotásból eredő igény és iparjogvédelmi oltalom átruházására irányuló  

szerződésekre vonatkozó szabályok 

 

22. § Szellemi alkotásból eredő igény, vagy iparjogvédelmi oltalom átruházására (végleges 

értékesítésére) irányuló szerződés alapján az Egyetem köteles a szellemi alkotásból eredő 

igényeket, vagy az iparjogvédelmi oltalomhoz fűződő jogokat a vevőre átruházni, a vevő által 

fizetett ellenérték ellenében. 

23. § Alkotás és oltalom átruházási szerződés tartalmának meghatározása a Kutatás-fejlesztési és 

Innovációs Igazgatóság hatáskörébe tartozik. 

e) Lemondás iparjogvédelmi alkotásokhoz fűződő jogokról 

24. § Az Egyetem az Innovációs Bizottság útján az őt megillető, vagy részére felajánlott bármely 

szellemi alkotáshoz fűződő jogról bármikor lemondhat. 

25. § Amennyiben az Egyetem szellemi alkotáshoz fűződő jogairól az eljárás bármely szakaszában 

lemond, az alkotót mindezen jogok ingyenesen megilletik azzal, hogy az esetleges további 

hasznosítás nyereségéből az Egyetem igényt tart a lemondás időpontjáig keletkezett 

készkiadásainak mértékéig terjedő részre. 

V. SZERZŐI MŰVEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

26. § Szerzői művekre a IV. fejezetben meghatározott eljárásrendet az alábbi eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

27. § Az alkotók a munkájuk során létrehozott szolgálati szerzői műveket (lásd: III. fejezet 3. §) a 

megalkotástól számított nyolc napon belül kötelesek a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt 

tartalommal az Egyetemmel ismertetni. 

28. § Az ismertetéstől számított 90 napon belül az Egyetem nyilatkozik arról, hogy maga kíván-e 

gondoskodni a hasznosításról, vagy az átadással megszerzett vagyoni jogokat a kutatóra 

visszaruházza, amelynek következtében a szerző szabadon rendelkezhet a művel. 

29. § Az Egyetem és a szerző közötti szerződés alapján megalkotandó mű elfogadásáról az Egyetem 

az ismertetéstől számított 60 napon belül nyilatkozik. A művet az Egyetem kijavításra 

visszaadhatja, ebben az esetben a határidő a kijavított mű ismertetésekor kezdődik. Az Egyetem 

a művet indokolt esetben egy alkalommal ismételten visszaadhatja kijavításra. Amennyiben az 

elfogadásról az Egyetem a határidőn belül nem nyilatkozik, a mű elfogadottnak minősül. 

VI. A SZELLEMI TULAJDON NYILVÁNTARTÁSA 

30. § Az Egyetem – összhangban a számviteli jogszabályokkal – megfelelő formában és 

részletezettséggel gondoskodik a szellemi alkotások nyilvántartásáról. A nyilvántartás rendjéről 

az innovációért felelős mindenkori rektorhelyettes rendelkezik. 

31. § Az Egyetem keretein belül vagy közreműködésével történő minden olyan kísérleti fejlesztési 

projektben, amelyben hasznosítható szellemi tulajdon keletkezése várható, az Egyetem – a 

számviteli jogszabályok szerint – állományba veszi a kísérleti fejlesztés közvetlen költségeit 

(megkezdett, be nem fejezett) kísérleti fejlesztés aktivált értékeként. 

32. § A számviteli célú nyilvántartás mellett a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság az 

Egyetemen keletkező valamennyi szellemi alkotásról, azok jogi oltalmáról, hasznosításáról és a 

hasznosításban résztvevő gazdálkodó szervezetekről belső nyilvántartást vezet, amely minden 

szellemi tulajdon tekintetében kiterjed az alábbiakra: 
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a. szellemi tulajdon megnevezése; 

b. oltalmi forma; 

c. feltaláló(k)/Szerző(k) kiléte, és több feltaláló/szerző esetén a feltalálói/szerzői arányok; 

d. dátumok: Keletkezés, ismertetés, befogadás az Egyetem által, elsőbbségi iparjogvédelmi 

bejelentés 

e. a szellemi tulajdon további tulajdonosai és hasznosítói az Egyetemen kívül, tulajdoni 

arányok; 

f. a találmány szolgálatiságát (alkalmazotti vagy szolgálati találmányi besorolás); 

g. a szellemi tulajdon tárgyát ismertető részletes műszaki leírás. 
 

33. § A belső nyilvántartásba vett, az Egyetem szellemi tulajdon portfóliójához tartozó szellemi 

alkotásokat a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság munkatársai kvalitatív módszerekkel 

értékelik a szellemi alkotás nyilvántartásba vétele során és azt követően, amely értékelés kiterjed 

az alábbiakra: 

a. piaci hasznosítás lehetőségei; 

b. oltalmazhatóság feltételeinek teljesülése (kiemelten az újdonság meglétére vonatkozóan, 

illetve arra nézve, hogy az nem sérülhetett-e feltalálói publikálás által); 

c. a találmány szolgálatisága (alkalmazotti vagy szolgálati találmányi besorolás); 

d. harmadik felek fennálló jogainak megléte a találmányra nézve; 

e. a találmány létrehozásához szükséges ráfordítások nagysága. 

 

34. § Amennyiben a szellemi alkotás piaci hasznosítási lehetőségei, és a mögöttes technológia 

érettsége ezt indokolják, az Egyetem élhet a szellemi alkotás monetáris értékelésének 

lehetőségével. Amennyiben ez a szellemi alkotás piaci értéken történő könyvekben való 

szerepeltetése, apportálása, kapcsolt fél felé történő transzfere vagy olyan akció céljából történik, 

amelyben a számviteli jogszabályok szerint kötelező a piaci érték megállapítása, az Egyetem 

független értékelési szakértőt alkalmaz az értékelés során. 

 

35. § Amennyiben a kvalitatív vagy monetáris értékelésben részt vevő szellemi alkotást az Egyetem 

harmadik féllel közösen hozta létre vagy tulajdonolja, az említett harmadik fél köteles a tőle 

elvárható adatszolgáltatással segíteni a szellemi alkotás értékelését. 

 

VII. AZ EGYETEM TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI VÁLLALKOZÁS 

36. § 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. 

37. § 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. 

VIII. A HASZNOSÍTÁSBÓL BEFOLYÓ DÍJAK, VALAMINT AZOK FELHASZNÁLÁSA 

38. § Az alkotót a szellemi alkotás hasznosítása esetén – a hatályos jogszabályokkal összhangban, a 

Szabályzat jelen fejezetében foglaltak figyelembevételével megállapított összegű – díjazás illeti 

meg. Az alkotót a hasznosítás, az egyes hasznosítási engedélyek és az átruházás esetén külön-

külön (találmányi díj, nemesítői díj, szerzői díj, alkalmazott szellemi alkotás hasznosításáért járó 

díj, know-how hasznosításáért járó díj, a továbbiakban összefoglalóan: alkotói díj), valamint a 

hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezése és az ingyenes átruházás esetén is megilleti az 

alkotói díj. 
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39. § Az alkotói díjat az Egyetem, mint hasznosító köteles fizetni. Közös oltalom esetén – a 

társjogosultak eltérő megállapodása hiányában – az alkotói díjat a hasznosító társjogosult köteles 

fizetni.  

 

40. § A hasznosítás engedélyezése, illetve az oltalom átruházása esetén a díjnak a hasznosítási 

engedély, illetve az átruházás ellenértékével, vagy a hasznosítás ellenérték nélküli 

engedélyezéséből, illetve az ingyenes átruházásból származó gazdasági előnnyel kell arányban 

állnia. Az ingyenes átruházásból származó gazdasági előny mértékét az Innovációs Bizottság 

állapítja meg. 

41. § Az alkotói díj mértékének megállapítása során a 40. § szerinti arányt az Egyetemnek a szellemi 

alkotás megalkotásához nyújtott hozzájárulására és az alkotó munkaviszonyból eredő 

kötelességeire figyelemmel kell meghatározni. Titokban tartott találmány esetén számításba kell 

venni az alkotót az oltalomszerzés elmulasztása folytán érő hátrányokat is. A jelen § szerinti 

döntések meghozatalára az Innovációs Bizottság jogosult. 

42. § Az alkotói díj alapja a következő: 

a) Hasznosító vállalkozás alapítása esetén: az Egyetem és az alkotók egyedi megállapodása 

szerinti összeg, ami nem haladhatja meg az adott szellemi alkotás hasznosításból származó 

adózott nettó nyereségnek az Egyetemet megillető részét; 

b) Licenciaszerződés megkötése 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) Szellemi alkotás átruházására irányuló 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; 

d) Az Egyetem általi hasznosítás esetén: Az az összeg, amelyért a szellemi alkotás a piacon 

beszerezhető lenne. 

43. § A befolyó összegből az adott szellemi alkotás értékelésével és a jogi oltalmának megszerzésére 

és hasznosítására irányuló eljárással kapcsolatos költségeket kell először kifizetni. A vonatkozó 

költségeket a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság tartja nyilván és hagyja jóvá. 

44. § Az alkotói díj mértéke: Az alkotói díj a fenti költségekkel való csökkentése után a szellemi 

alkotás létrehozásában közreműködő alkotók, az Innovációs Alap, az Egyetem menedzsment 

egységei, és az alkotó szervezeti egysége között kerül felosztásra. A felosztás fő szabálya az, 

hogy a szellemi alkotás hasznosításában résztvevő menedzsment szervezeti egységek (különösen 

a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, speciális ipari kapcsolati egységek, például a 

Dél-Alföldi Neurobiológiai Tudásközpont) és az Innovációs Alap együttes részesedése nem 

haladhatja meg a 40%-ot, ahol az Innovációs alap részesedése nem lehet kevesebb, mint 20 %. A 

menedzsment szervezeti egységek és az Innovációs Alap közötti felosztást az Egyetem 

hasznosításban betöltött szerepe határozza meg. A szellemi alkotás létrehozásában közreműködő 

alkotók részesedése nem lehet kevesebb, mint 50%, azok közvetlen munkahelye, illetve az őket 

foglalkoztató egyetemi egység (jellemzően kar) részesedése nem lehet több, mint 10%. A 

kutatók javára fizetendő hányadot legkésőbb a díj beérkezését követő 60 napon belül folyósítani 

kell. 

45. § Az alkotói díj és a költségek összegéről, a kifizetés módjáról az Egyetem és az alkotó között 

létrejövő szerződés rendelkezik. A szerződések a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság 

honlapján közzétett szerződésminták alapján köthetők meg. 
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IX. A SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE, JOGORVOSLAT 

46. § Amennyiben az alkotók a szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotásukat az Egyetemmel 

határidőben nem ismertetik, vagy a Szabályzat rendelkezéseit egyébként megszegik, fegyelmi és 

az adott jogviszonyra irányadó jog szerint kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 

 

47. § Amennyiben az alkotó a Szabályzat szerinti eljárás során az Egyetem nevében eljáró bármely 

személy, vagy szerv döntését sérelmesnek találja, a döntéstől számított 10 napon belül 

jogorvoslatért fordulhat a rektorhoz, az Innovációs Bizottság döntésével szemben pedig a 

Szenátushoz. A rektor döntése ellen felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő a bíróságon. 

48. §  Amennyiben az alkotó az 1. sz. mellékletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem, vagy 

nem megfelelően teljesíti, így különösen az újdonságkutatást érintően a szellemi alkotás 

ismertetési időpontjáig megvalósult nyilvánosságra hozatal kapcsán a Szegedi 

Tudományegyetemet megtéveszti, valótlan tényt állít, valós tényt elhallgat, s ez a magatartása a 

Szegedi Tudományegyetem, az Innovációs Bizottság szellemi alkotást érintő döntéshozatalát 

érdemben befolyásolja, s utóbb a tények fennállása a szellemi alkotás oltalom/védelem alá 

helyezését, illetve hasznosítását/felhasználását hátrányosan befolyásolja, úgy az alkotó köteles a 

Szegedi Tudományegyetem ezen magatartással összefüggésben keletkezett kárát megtéríteni.” 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

49. § A már megkötött és hatályban levő díjszerződéseket kivéve, a jelen Szabályzat rendelkezéseit a 

folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell. 

50. § A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a 3. sz. mellékletben felsorolt jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

51. § Jelen Szabályzatot a Szenátus 2017. év november hó 27. napján tartott ülésén, a SZ-25-

III/2017/2018. (XI.27.) számú határozatával elfogadta. Jelen szabályzat a Szenátus döntésével 

egyidejűleg hatályba lép. 

 

Kelt: Szegeden, 2017. év november hó 27. napján 

 

 

Dr. Szabó Gábor s. k. 

rektor 
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1. számú melléklet 

A SZELLEMI ALKOTÁSOK BEJELENTÉSÉNEK KÖTELEZŐ TARTALMI  

ELEMEI 

 

Az alkotók szellemi alkotásaikat a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság honlapján található 

szellemi alkotás bejelentő űrlapon, elektronikus úton ismertetik az Egyetemmel. 

A beérkező űrlapokat a Kutatás-fejlesztési és Innováció Igazgatóság további információ beszerzését és 

a találmány iparjogvédelmi és hasznosítási szempontú értékelését követően terjeszti véleményezésre az 

Innovációs Bizottság elé. 

 

Az ismertető bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő alkotók nevét, 

b) az alkotás létrejöttekor az intézménnyel fennálló jogviszony megjelölését, 

c) ha többen alkották meg, valamennyi közreműködő nevét és a létrehozásban való közreműködésük 

arányát,  

d) az alkotás rövid bemutatását,  

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 szellemi alkotáshoz 

fűződő 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 szellemi alkotással kapcsolatban az ismertetés időpontjáig az alkotó részéről milyen adatok, 

információk kerültek nyilvánosságra,  

k) Magyarországon kívül indokolt-e más országban is a szabadalmaztatás. 
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2. számú melléklet 

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK  

ÜGYRENDJE 

I. Az Innovációs Bizottság jogállása és hatásköre 

a) Az Innovációs Bizottság a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának állandó bizottsága.  

b) Hatásköre  

1980. Feladata a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósággal együttműködve az Egyetem 

szellemi tulajdon portfóliójának gazdagítása, kezelése.  

1981. Ennek keretében 

– dönt saját napirendjéről és ügyrendjéről 

– a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató előterjesztése alapján és a Szellemi tulajdon 

kezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően dönt az Egyetem szellemi alkotásokkal 

kapcsolatos jogainak gyakorlásáról, így különösen 

– dönt az Egyetem munkavállalói, közalkalmazottai, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló dolgozói által létrehozott szellemi alkotások jogi helyzetéről (szolgálati, 

vagy alkalmazotti találmányokkal kapcsolatos munkáltatói jogok), és az Egyetem jogainak 

gyakorlásáról, vagy az azokról történő lemondásról, 

– véleményezi az új szellemi alkotásokat abból a szempontból, hogy indokolt-e 

iparjogvédelmi oltalomban részesítésük, 

– az eset összes körülményeinek figyelembevételével dönt a megfelelő iparjogvédelmi oltalmi 

forma kiválasztásáról, 

– javaslatot tesz a szellemi alkotás hasznosításának módjáról, így különösen licenciaszerződés 

megkötéséről, vagy hasznosító (spin-off) gazdasági társaság Egyetem általi alapításáról, 

vagy abban való részesedésszerzésről. 

1982.  

II. Az Innovációs Bizottság szervezeti felépítése 

a) A Bizottság legalább 9 tagból áll. 

1983. Amennyiben a Bizottság tagjainak száma a megengedett legkisebb létszám alá csökken, a 

Rektor haladéktalanul gondoskodik a tagok pótlásáról. Az új tagok kinevezéséig a Bizottság nem 

járhat el. 

b) A Bizottság tagjai: 

1984. ba) Tisztsége alapján: 

– az SZTE innovációért felelős rektorhelyettes,  

– az SZTE minőségfejlesztési és stratégiai főigazgató, 

1985. – az SZTE kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató, 

1986. – az ÁOK innovációért felelős dékánhelyettes, annak hiányában a tudományos 

dékánhelyettes, 

1987. – a GYTK innovációért felelős dékánhelyettes, annak hiányában a tudományos 

dékánhelyettes, 

1988. – TTIK innovációért felelős dékánhelyettes, annak hiányában a tudományos 

dékánhelyettes, 

1989. – MK innovációért felelős dékánhelyettes, vagy dékáni megbízott, annak hiányában a 

tudományos dékánhelyettes. 

1990. bb) Továbbá az SZTE innovációért felelős rektorhelyettesének véleménye alapján, a 

Rektor által javasolt legalább 3 személy, akiket a Szenátus választ meg. 

c) A Bizottság elnöke a Bizottság tagjai közül a Rektor által jelölt, a Szenátus által megválasztott 

személy. 

d) A Bizottság titkára a kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató. 

e) A Bizottság további tagjait [bb) pont] úgy kell kiválasztani, hogy a Bizottság szakterületi 

reprezentációja lehetőség szerint teljes legyen. 
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f) A ba) pontban nevesített tagok megbízatása hivatali idejükre szól. A Bizottság többi tagjának 

megbízatása 3 évre szól, amely megújítható. Az elnököt és a tagokat tevékenységükért 

tiszteletdíj nem illeti meg. 

g) A Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik: 

1991. – lemondással, 

1992. – Rektor általi felmentéssel, 

1993. – halállal, 

1994. – munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, vagy munkavégzésére irányuló egyéb 

jogviszony megszűnésével, 

1995. – vezetői megbízás megszűnésével. 

h) Hallgatói részvétel 

1996. Mivel a Bizottság hatáskörébe nem tartoznak a hallgatókat érintő ügyek, a Bizottságban a 

hallgatói részvétel nem biztosított.  

i) A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság előkészíti a Bizottság üléseit, illetve a Bizottság 

titkárságaként is funkcionál. 

1997.  
III. Az Innovációs Bizottság működése 

a) Ülésezési rend 

1998. A Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként ülést tart. 

1999. Ülés tartását nem igénylő, egyszerűbb ügyekben a Bizottság elektronikus úton dönt. 

2000. A Bizottságot az elnök kezdeményezésére a Kutatás-fejlesztési és Innovációs 

Igazgatóság 15 napos határidővel bármikor összehívja. 

2001. A Bizottságot a tagok kétharmadának írásbeli (elektronikus vagy papír alapú) kérésére is 

15 napos határidővel össze kell hívni. 

b) Határozathozatal 

2002. Határozathozatalhoz a tagok kétharmadának érvényes szavazata szükséges. A Bizottság 

döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

2003. ba) Ülésen 

2004. A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Kutatás-fejlesztési és Innovációs 

Igazgatóság előterjesztést készít. A Bizottság ülésén az előterjesztésről tanácskozást 

folytat és szavazásra bocsátja. 

2005. bb) Ülés tartása nélkül 

2006. A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Kutatás-fejlesztési és Innovációs 

Igazgatóság előterjesztést készít. Ezeket szükség szerint, de legalább félévenként az 

Igazgatóság véleménynyilvánító levélszavazásra megküldi a Bizottságnak. A Bizottság 

tagjai 8 napon belül leadják szavazataikat az Igazgatóságnak, aki azokat 5 napon belül 

megszámlálja, és a szavazás eredményéről tájékoztatja a Bizottság tagjait. Amennyiben az 

érintett kéri, vagy a szavazás során egynél több tag a javaslat ellen szavaz, a javaslat 

megtárgyalására ülést kell tartani. Legfeljebb egy ellenszavazat esetén a 

véleménynyilvánító levélszavazás ügydöntőnek minősül. 

c) Jegyzőkönyvvezetés 

2007. Az Igazgatóság a Bizottság üléseiről, illetve az elektronikus szavazással hozott 

határozatokról jegyzőkönyvet készít.  

2008. Az Igazgatóság a jegyzőkönyvet iktatja az adott szellemi alkotás aktájában, illetve külön 

is nyilvántartja. 

d) Nyilvánosság 

2009. A Bizottság ülései nem nyilvánosak, azokon a Bizottság tagjain kívül csak a Kutatás-

fejlesztési és Innovációs Igazgatóság munkatársai, valamint a Bizottság által felkért személyek 

vehetnek részt. 

2010.  
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3. sz. melléklet 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról; 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2012. évi C. 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; 

1967. évi 7. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény szövegének 

kihirdetéséről; 

2011. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési szerződés kihirdetéséről; 

2012. 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. (IV. 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 

 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról (innovációs törvény) 2000. 

évi C. törvény a számvitelről 

 2011. évi CXCV törvény az államháztartásról (Áht.) 
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

TANÚSÍTÓ VÉDJEGY SZABÁLYZATA 
 

A VÉDJEGY CÉLJA 

A „Szegedi Tudományegyetem kutatói által fejlesztve” és a „Szegedi Tudományegyetem kutatói által 

tesztelve” tanúsító védjegyek,  mind a jelen szabályzatban foglalt ábrás megjelöléssel, mind 

szómegjelöléssel (Továbbiakban: tanúsító védjegyek) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: 

SZTE) által létrehozott és működtetett védjegyek, amelyeknek alapvető céljuk, hogy elismerjék és 

megkülönböztessék a Szegedi Tudományegyetem kutatói által, illetve kutatói közreműködésével, a 

jelen szabályzatban foglalt előírásoknak és követelményeknek maradéktalanul megfelelő színvonalon 

előállított árukat, vagy szolgáltatásokat. A védjegyek tanúsítják, hogy a védjegyekkel jogszerűen 

előállított áru, vagy szolgáltatás megfelel a jelen szabályzatban meghatározott valamennyi minőségi 

feltételnek és követelménynek. 

 

I. A VÉDJEGYEKRE VONATKOZÓ ALAPINFORMÁCIÓK 

 

1. A védjegyek ábrás megjelenítése magyar, illetve angol nyelven (ábrás védjegyek) 

 

 

 

 



5658  EGYETEMI ÉRTESÍTŐ 132. SZÁM 
 
 

2. A védjegyek felirata, azaz szóvédjegyek  

Magyar nyelven: 

Szegedi Tudományegyetem kutatói által fejlesztve  

Szegedi Tudományegyetem kutatói által tesztelve 

Angol nyelven: 

Developed by scientists at the University of Szeged 

Tested by scientists at the University of Szeged 

 

3. A védjegyek megjelenítése (=hol kell elhelyezni a terméken) 

A tanúsító védjegyeket a terméken úgy kell elhelyezni, hogy az a fogyasztók számára jól láthatók, 

felismerhetők legyenek, azzal, hogy esetenként a kapcsolódó szerződésben - tekintettel a termék 

jellegére - a felek által külön meghatározásra kerülhet annak elhelyezése. 

4. A védjegyek oltalmi körének meghatározása a Nizzai Osztályozási Rendszer szerint  
Termékek esetében: 

 

* 3. osztály: Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; szappanok; illatszerek, 

illóolajok, kozmetikai cikkek, fogkrémek 

 

* 5. osztály: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati 

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; 

kötszeranyagok fogtömő anyagok és fogászati mintázó anyagok; fertőtlenítőszerek;  

 

* 9. osztály: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, 

súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és 

felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására 

vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; 

számítógépes szoftverek;  

 

* 10. osztály: Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek, művégtagok, 

műszemek és műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok 

 

Szolgáltatásoknál: 

 

* 42. osztály: tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói 

tevékenység, ipari elemző és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és 

fejlesztés 

 

5. A védjegyek jogosultja 

Szegedi Tudományegyetem 

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Adószáma: 15329815-2-06; 

ÁHT azonosító: 230265 

Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06 
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6. A Szabályzat hatálya 

A védjegyjogosultság személyi hatálya kiterjed minden olyan  jogalanyra, aki az SZTE-vel  

közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az SZTE 

intézményi keretein belül, illetve az SZTE-vel együttműködésben folyó tudományos kutatásban, 

oktatásban részt vevő személyek közreműködésével az SZTE-vel kötött szerződésen alapuló, a jelen 

szabályzatban foglalt minőségi előírásoknak és egyéb feltételeknek maradéktalanul megfelelő árut / 

terméket állít elő, illetve forgalmaz, vagy szolgáltatást nyújt, és akivel a védjegy jogosultja 

védjegyhasználati szerződést kötött. 

 

 

II. AZ ÁRUJEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ÁRUKRA, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOKRA 

VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

 

A tanúsító védjegyek használata csak és kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott feltételek 

együttes fennállása esetén lehetséges: 

A) Áruk tekintetében 

a) a termék előállítása, illetve tesztelése az SZTE-vel közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban álló, az SZTE intézményi keretein belül, illetve az SZTE-vel 

együttműködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban részt vevő személyek 

közreműködésével az SZTE-vel kötött szerződésen alapulva történt; az SZTE kutató 

közreműködésével előállított terméknek minősül különösen az SZTE által/közreműködésével 

kifejlesztett szellemi tulajdonon/know-how-n alapuló, valamint az SZTE kutatói szakértelmének 

igénybevételével kifejlesztett/tesztelt termék 

b) a termék gyártója a mindenkori vonatkozó és hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően 

teljesíti adófizetési kötelezettségeit 

c) a termék megfelelő minősítést kap a minősítési és tanúsítási eljárásban 

d) a termék gyártója védjegylicencia-szerződést köt a védjegyjogosulttal 

e) a termék gyártója teljesíti a védjegylicencia-szerződésben foglalt kötelezettségeit 

 

B) Szolgáltatások tekintetében 

 

a) a szolgáltatás kidolgozása, illetve tesztelése az SZTE-vel közalkalmazotti, munka- vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az SZTE intézményi keretein belül, illetve az 

SZTE-vel együttműködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban részt vevő személyek 

közreműködésével az SZTE-vel kötött szerződésen alapulva történt; az SZTE kutató 

közreműködésével kidolgozott szolgáltatásnak minősül különösen az SZTE 

által/közreműködésével kifejlesztett szellemi tulajdonon/know-how-n alapuló, valamint az SZTE 

kutatói szakértelmének igénybevételével kidolgozott szolgáltatás 

b) a szolgáltatást nyújtó a mindenkori vonatkozó és hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően 

teljesíti adófizetési kötelezettségeit 

c) a szolgáltatás megfelelő minősítést kap a minősítési és tanúsítási eljárásban 

d) a szolgáltatást nyújtó védjegylicencia-szerződést köt a védjegyjogosulttal 

e) a szolgáltatást nyújtó teljesíti a védjegylicencia-szerződésben foglalt kötelezettségeit 
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III. A MINŐSÉGTANÚSÍTÁS SZABÁLYAI 

1.§ (1) A minőségtanúsítási eljárást a védjegyjogosult által megbízott Védjegybizottság végzi a 

védjegyjogosult által elfogadott, mindenkor hatályos minősítési és tanúsítási szabályzat alapján. 

(2) A Védjegybizottság a minősítési eljárás során figyelembe veszi a terméknek a piacon betöltött 

szerepét, a hasonló termékekhez mért értékét, színvonalát, továbbá az Egyetem jó hírnevére gyakorolt 

hatását, azzal, hogy a tanúsító védjegyek használata azon magas minőségű termékek esetében 

lehetséges, melyeknek a piacon megtalálható hasonló termékektől való pozitív megkülönböztetése 

indokolt. 

(3) Védjegybizottságként az Egyetem Innovációs Bizottsága, vagy az Egyetem Innovációs Bizottsága 

elnökének döntése alapján az érintett Kar, Intézet, vagy Kutatóközpont vezetőjéből, továbbá - 

amennyiben indokolt - a téma független szakértőjéből álló bizottság jár el.  

2.§ (1) A tanúsítási eljárás a jelentkező írásbeli kérelme alapján, a minősítési feltételek teljesítését 

igazoló dokumentumoknak az SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság (továbbiakban: 

Igazgatóság) részére postai úton és az aláírt szkennelt példány inno@rekt.u-szeged.hu e-mail címre 

való megküldésével történő hiánytalan benyújtásával indul. 

(2) A kérelem formai ellenőrzése az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Amennyiben a kérelem nem 

felel meg a formai követelményeknek, az Igazgatóság 5 munkanapos határidővel felhívja a pályázót a 

dokumentáció javítására, illetve pótlására.  

(3) A formai ellenőrzést követően az Igazgatóság továbbítja a kérelmet a Védjegybizottság számára, 

ezzel egyidejűleg értesíti a pályázót ennek tényéről. Amennyiben a Védjegybizottság valamely tagja és 

a pályázó tekintetében összeférhetetlenség áll fenn, úgy azt az összeférhetetlenségi ok megjelölésével a 

Védjegybizottság tagja a kérelem kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül köteles jelezni. 

3.§ A tanúsítvány a felek szerződéses megállapodása szerinti időtartamra, max. 5 évre vonatkozik, és a 

szerződésben megállapított időtartam elteltével felülvizsgálatra kerül.  

IV. A TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS 

4.§ (1) A Védjegybizottság megvizsgálja, hogy a pályázó terméke/szolgáltatása megfelel-e a jelen 

szabályzatban foglalt követelményeknek. Az ellenőrzés kiterjed különösen a termék/szolgáltatás 

eredetére, minőségére, külső megjelenésére, valamint az SZTE kutatóinak közreműködésére. A 

Bizottság a vizsgálat lefolytatását követően hozza meg döntését.  

5.§ A döntésről – annak részletes indokolásával – az Igazgatóság írásban értesíti a pályázót. A döntése 

ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

V. A VÉDJEGYHASZNÁLAT FELTÉTELEI 

V.1. A védjegyhasználati szerződés 

6.§ Amennyiben a Védjegybizottság a kérelmet elfogadta, a védjegyjogosult a döntéstől számított 30  

napon belül védjegyhasználati szerződést köt a pályázóval A védjegyek és a földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény IV. fejezete alapján. 

mailto:inno@rekt.u-szeged.hu
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7.§ A védjegyhasználat alapja a használati szerződés megkötése. A védjegy használója (Licenciavevő) 

csak a védjegyhasználati szerződésben meghatározott feltételekkel, a szerződés hatálya alatt jogosult a 

védjegyet használni. 

8.§ (1) A védjegyjogosult (mint Licenciaadó) nem kizárólagos használati jogot biztosít Licenciavevő 

számára a tanúsító védjegy hasznosítására a szerződésben meghatározott áruosztályokban.  

(2) A szerződés értelmében Licenciavevő jogosult a védjegyet a Licenciaadóval előzetesen egyeztetett, 

a Licenciaadó által elfogadott módon felhasználni termékei/szolgáltatásai megkülönböztetése 

érdekében. 

(3) A védjegyhasználati jog ellenértéke termékenként/szolgáltatásonként 500.000 Ft + ÁFA/év, 

amelyet Licenciavevő évente egyszer a Licenciaadó által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 

30 napon belül köteles megfizetni. 

(4) A védjegyhasználati jog ellenértéke az Egyetem Innovációs Alapja javára kerül elszámolásra.  

(5) Amennyiben a kérelmező kutatás-fejlesztésre irányuló jogviszonyban áll az SZTE-vel, úgy a 

szerződés ellenértékébe a felek megállapodása alapján belefoglalható a védjegy ellenértéke. 

(6) A Védjegyjogosult fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a védjegyhasználati jog ellenértékét 

indokolt esetben - így különösen az Egyetemmel licenciaszerződéssel rendelkező, hasznosító 

vállalkozások esetében - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő összegben állapítsa meg. 

9.§ (1) Licenciaadó köteles a védjegyhasználatra vonatkozó dokumentáció egy példányát a szerződés 

megkötése után átadni Licenciavevő részére. A dokumentáció magában foglalja a védjegy ábrás 

levonatát, valamint a védjegyhasználati szerződés egy eredeti példányát. 

(2) Licenciaadó szavatol azért, hogy a védjegy használatának nincs akadálya, valamint hogy a 

védjegyre vonatkozó iparjogvédelmi jogok fennállnak a szerződés hatálya alatt. 

10.§ Licenciavevő köteles a védjegyhasználattal összefüggésben tudomására jutott valamennyi 

információt bizalmasan kezelni. Licenciavevő felelősséggel tartozik mindazon jogi és 

magánszemélyek magatartásáért, akik tevékenységéért jogszabályi előírás, megállapodás vagy bármely 

más kötelezettségvállalás alapján felel. A titoktartási kötelezettség Licenciavevőt időbeli korlátozás 

nélkül terheli. 

 

V.2. A védjegyhasználat ellenőrzése 

 

11.§ A védjegyhasználat jogszerűségét Licenciaadó a termékkel/szolgáltatással összefüggésbe hozható 

kutató, kutatócsoport útján ellenőrzi. Az ellenőrzés során Licenciavevő köteles Licenciadóval 

együttműködni, a védjegy használatával kapcsolatos információkat, igazolásokat és okiratokat átadni. 

12.§ (1) Az ellenőrzés lefolytatásáról jegyzőkönyv készül, amelynek hitelességét a Védjegybizottság 

ellenőrzi, amennyiben azzal egyetért Licenciaadó aláírásával és pecsétjével igazolja. Licenciaadó 

köteles a jegyzőkönyv másolatát megküldeni Licenciavevő részére.  

(2) Amennyiben Licenciavevő nem ért egyet a jegyzőkönyvben foglaltakkal, annak kézhezvételétől 

számított 10 munkanapon belül kifogással élhet. 

13.§ (1) Amennyiben az ellenőrzés során Licenciaadó nem szabályszerű védjegyhasználatot állapít 

meg, 15 munkanapos határidő tűzésével felszólítja Licenciavevőt annak orvoslására.  

(2) A határidő leteltét követően Licenciaadó utóellenőrzést tart, amelynek költségét Licenciavevő 

viseli. 

(3) Amennyiben az utóellenőrzés során Licenciaadó megállapítja, hogy Licenciavevő nem orvosolta az 

ellenőrzés során feltárt nem szabályszerű védjegyhasználatot, súlyos szerződésszegésre hivatkozva 

elállhat a szerződéstől, emellett a védjegyhasználat jogát a Védjegybizottság előterjesztése alapján a 

Dékáni Kollégium visszavonja és a licenciaszerződést felmondja. 
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V.3. Jogosulatlan védjegyhasználat 

14.§ Jogosulatlan védjegyhasználatnak minősül, ha valaki a védjegyeket  

i) jogosultság megszerzése nélkül; 

ii) védjegyhasználati szerződés megkötése nélkül;  

iii) a védjegyhasználati jog visszavonását követően;  

iv) olyan termék/szolgáltatás vonatkozásában használja, amely nem felel meg a jelen szabályzatban 

foglalt követelményeknek. 

15.§ (1) Jogosulatlan védjegyhasználat esetén a védjegyjogosult A védjegyek és a földrajzi árujelzők 

oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 27.§-ának rendelkezései szerint jár el. 

(2) A védjegyjogosult a jogosulatlan védjegyhasználóval szemben a következő polgári jogi igényeket 

támaszthatja: 

a) követelheti a védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását; 

b) követelheti a védjegybitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását 

és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől; 

c) követelheti, hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások 

előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk 

terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról; 

d) követelheti, hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy 

szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot 

biztosítsanak (nyilvánosságra hozatalon kell érteni különösen az országos napilapban, illetve az 

internet útján történő közzétételt); 

e) követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését; 

f) követelheti a kizárólag vagy elsősorban a védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, 

valamint a védjegybitorlással érintett áruk, illetve csomagolóanyagok lefoglalását, 

meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, 

onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. 

(3) a védjegyjogosult a meghatározott polgári jogi igényét azzal a személlyel szemben is támaszthatja, 

akinek szolgáltatásait a bitorlás elkövetéséhez igénybe vették. 

 

 

VI. NYILVÁNTARTÁS 

 

16.§ A védjegyhasználat engedélyezéséről, a védjegyhasználati kérelem elutasításáról és a 

védjegyhasználati jog visszavonásáról a védjegyjogosult nyilvántartást vezet. 

 

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

17.§ Jelen szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem alakította ki.  

 

18.§ Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról 

szóló 1997. évi XI. törvény és az egyéb vonatkozó és hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 



132. SZÁM EGYETEMI ÉRTESÍTŐ   5663 
     

 

19.§ Jelen szabályzatot a Szenátus 2017. év november hó 27. napján tartott ülésén, a SZ-32-

III/2017/2018. (XI. 27.) számú határozatával elfogadta. Jelen szabályzat szenátusdöntéssel egyidejűleg 

lép hatályba. 

 

 

Kelt: Szegeden, 2017. év november hó 27. napján 

 

 

Dr. Szabó Gábor s. k. 

rektor 

 

Mellékletek: 

1. kérelem-minta  

2. védjegyhasználati szerződés – minta 
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1.sz. melléklet 

 

Védjegyhasználati kérelem 

 

 

Kérelmező neve:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Képviseletében:  

Termékek/szolgáltatások megnevezése, amelyekre a védjegyhasználati jogot kérelmező 

kérelmezi: 

…………………… 

…………………… 

…………………... 

Együttműködés rövid összefoglalása a 

Szegedi Tudományegyetemmel a kutatás-

fejlesztés és innováció területén (különös 

tekintettel a közösen megvalósított ipari 

projektekre, megbízási, illetve vállalkozási 

jogviszonyra): 
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2.sz. melléklet 

 

VÉDJEGYHASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Szegedi Tudományegyetem 

Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

Adószám: 15329815-2-06 

ÁHT azonosító: 230265 

Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06 

Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000 

Képviseletében: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor és Dr. Fendler Judit, kancellár 

mint a védjegyoltalom jogosultja (továbbiakban: Licenciaadó), 

  

másrészről 

……………………………… 

Székhely: 

Adószám/adóazonosító: 

Cégjegyzékszám: 

Képviselő: 

mint védjegyhasználó (továbbiakban: Licenciavevő)  

között (továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

  

 

Preambulum 

Licenciaadó kizárólagos és elsőbbségi jogtulajdonosa a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 

(továbbiakban: SZTNH)  ………………………… napján a ………….. lajstromszámmal bejelentett 

„……………………….” ábrás/szóvédjegy, mint lajstromozásra bejelentett védjegynek (továbbiakban: 

védjegy). 

Licenciavevő ………………. napján a védjegy használatára vonatkozó kérelmet nyújtott be, amely 

kérelmet a Licenciaadó által a Szegedi Tudományegyetem Tanúsító Védjegy Szabályzatának 1.§ (3) 

bekezdése alapján felállított Védjegybizottság ……………….. napján …………………….. számú 

határozatával elfogadott. 
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1. A szerződés tárgya 

 

1.1.  Licenciaadó a „………….” tanúsító védjegy tekintetében Licenciavevő számára nem 

kizárólagos, …………….. időtartamra szóló, de legkésőbb a Licenciaadó védjegyoltalmi jogának 

fennállásáig használati jogot enged, amelynek fejében Licenciavevő a jelen szerződésben rögzített 

díjfizetésre vállal kötelezettséget. 

1.2.  Licenciavevő a védjegyhasználati jogának gyakorlására a következő termékek/szolgáltatások 

tekintetében jogosult: 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése Áruosztály szerinti besorolása 

  

  

  

  
 

1.3.  A szerződés értelmében Licenciavevő jogosult a védjegyet a Licenciaadó által elfogadott 

módon felhasználni termékei/szolgáltatásai megkülönböztetése érdekében.  

1.4.  Lincenciaadó kijelenti, hogy a védjegy kizárólagos jogosultja, és azzal szabadon rendelkezik. 

 

2. Felek jogai és kötelezettségei 

 

2.1.  A védjegyhasználati jog ellenértéke termékenként/szolgáltatásonként x Ft, amelyet 

Licenciavevő évente egyszer a Licenciaadó által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 30 

napon belül köteles megfizetni. Amennyiben Licenciavevő a védjegyhasználati díj megfizetésével 

késedelembe esik, vele szemben a Polgári Törvénykönyv késedelmi kamatra vonatkozó 

rendelkezései alkalmazhatóak. 

2.2.  Licenciaadó köteles a védjegyhasználatra vonatkozó dokumentáció egy példányát a szerződés 

megkötése után átadni Licenciavevő részére. A dokumentáció magában foglalja a védjegy ábrás 

levonatát, valamint a védjegyhasználati szerződés egy eredeti példányát. 

2.3.  Licenciaadó szavatol azért, hogy a védjegyhasználatának nincs jogi akadálya, valamint hogy a 

védjegyre vonatkozó iparjogvédelmi jogok fennállnak a szerződés hatálya alatt. 

2.4.  Licenciavevő köteles a védjegyhasználattal összefüggésben tudomására jutott valamennyi 

információt bizalmasan kezelni. Licenciavevő felelősséggel tartozik mindazon jogi és 

magánszemélyek magatartásáért, akik tevékenységéért jogszabályi előírás, megállapodás vagy 

bármely más kötelezettségvállalás alapján felel. A titoktartási kötelezettség Licenciavevőt időbeli 

korlátozás nélkül terheli. 

2.5.  Felek a jelen szerződésben foglalt jogaikat és kötelezettségeiket kötelesek jóhiszeműen 

gyakorolni, a másik felet minden, a szerződés teljesítését érintő kérdésben haladéktalanul írásban 

értesíteni, - kötelesek valamennyi, a szerződés tartamával és tartalmával összefüggő 

nyilatkozataikat egymással írásban közölni. 

2.6. Ha licenciavevőnek tudomására jut, hogy harmadik személy a tanúsító védjegyet jogsértő 

módon használja, beleértve hasonló védjegy használatát is, erről a licenciaadót írásban 

haladéktalanul tájékoztatni köteles. 
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3. A Védjegyhasználat ellenőrzése 

 

3.1. Licenciavevő tudomásul veszi, hogy Licenciaadó jelen szerződés fennállása alatt ellenőrizheti a 

használati jog gyakorlását, a védjeggyel megjelölt termékek/szolgáltatások körét és minőségét. A 

védjegyhasználat jogszerűségét Licenciaadó a termékkel/szolgáltatással összefüggésbe hozható 

kutató, kutatócsoport útján ellenőrzi. Az ellenőrzés során Licenciavevő köteles Licenciaadóval 

együttműködni, a védjegy használatával kapcsolatos információkat, igazolásokat és okiratokat 

átadni. 

3.2. Az ellenőrzés lefolytatásáról jegyzőkönyv készül, amelynek hitelességét Licenciaadó aláírásával 

és pecsétjével igazolja. Licenciaadó köteles a jegyzőkönyv másolatát megküldeni Licenciavevő 

részére. Amennyiben Licenciavevő nem ért egyet a jegyzőkönyvben foglaltakkal, annak 

kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kifogással élhet. 

3.3. Amennyiben az ellenőrzés során Licenciaadó nem szabályszerű védjegyhasználatot állapít meg, 

15 munkanapos határidő tűzésével felszólítja Licenciavevőt annak orvoslására. A határidő leteltét 

követően Licenciaadó utóellenőrzést tart, amelynek költségét Licenciavevő viseli. 

3.4. A nem megfelelő joggyakorlás a szerződés azonnali hatályú felmondását, a használati jog 

megszűnését vonhatja maga után azzal, hogy a védjegyhasználat érintett évre már megfizetett 

ellenértékének visszaszolgáltatására Licenciaadó nem köteles.  

 

 

4. Szerződés megszűnése 

 

4.1. Jelen szerződés megszűnéséhez az alábbi körülmények vezetnek: 

a) Licenciaadó a szerződést szerződésszegés esetén írásban azonnali hatállyal felmondja. 

Szerződésszegésnek minősül a szerződésben, a „Szegedi Tudományegyetem Tanúsító Védjegy 

Szabályzatában foglaltak be nem tartása, a Licenciaadó megtévesztése, a minőségi 

feltételeknek való meg nem felelés, vagy egyéb olyan körülmény, amely a szerződés tárgyát 

képező védjegy általános társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja. 

b) A védjegyoltalom esetleges megszűnésével jelen felhasználási szerződés is megszűnik. Az 

oltalom megszűnéséről a Licenciaadó köteles értesíteni a Licenciavevőt. 

c) Licenciavevő a szerződést három hónapos felmondási idővel, írásban, indokolással szüntetheti 

meg. 

4.2. Licenciavevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnését vagy felmondását követően a 

védjegyet a határnapot követően semmilyen formában nem használhatja. 

 

 

 

5. Vegyes rendelkezések 

 

5.1. Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.  

5.2.  Jelen szerződés módosítása és megszüntetése kizárólag írásban érvényes.  

5.3.  A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Szegedi Tudományegyetem Tanúsító 

Védjegy Szabályzatában” foglaltak (Elérhető a www.u-szeged.hu/szabalyzatok menüpont alatt), a 

védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok
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5.4.   Felek a vitás kérdések békés rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 

bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak 

megszegésével, megszűnésével keletkezik, Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Szegedi 

Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

5.5.  Jelen szerződés …. számozott oldalból áll, és 4 eredeti példányban került aláírásra. 

 

Jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírtak. 

 

Kelt.: ………………………… 

 

Licencaadó részéről: Licenciavevő részéről: 

 

 

…………………………... 

Prof. Dr. Szabó Gábor 

rektor 

 

 

………………………... 

Dr. Fendler Judit 

kancellár 

 

 

……………………………. 

név 

tisztség 

 

 

………………………….. 

Prof. Dr. Kemény Lajos 

tud. és inn. rektorhelyettes 

Szakmai ellenjegyző 

 

 

………………………….. 

Dr. Fekete Katalin 

 JIHF jogi irodavezető 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

………………………….. 

Zsirosné Tácsi Ildikó 

gazdasági főigazgató 

Pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

Szegedi Tudományegyetem 

P. H. 

 

 

…………………………. 

P. H. 
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 

EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA 

„AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

Szabályzata „Az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról” 
 

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban SZTE EHÖK) az 

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) és a Szegedi 

Tudományegyetem hallgatói által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható 

egyes támogatásokról szóló szabályzatával (a továbbiakban: hallgatói juttatási szabályzat) 

összhangban a Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE) hallgatói részére a rendszeres 

szociális ösztöndíjon és a tanulmányi ösztöndíjon túlmenően a hallgatók részére megállapítható 

további jogcímeken kifizethető juttatások (a továbbiakban: juttatás) megállapításának szabályait a 

következők szerint határozza meg. 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

A juttatásokra vonatkozó általános szabályok 
 

1. § A szabályzat hatálya 

 

(1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetemen hallgatói jogviszonyt létesített, a 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint az 51/2007. (III. 26.) 

Kormányrendelet 3. § szakaszában vagy az irányadó mindenkori hatályos jogszabályokban 

meghatározott államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő, továbbá egyéb, az 51/2007. 

(III. 26.) Kormányrendeletben meghatározott támogatási formájú és munkarend szerinti képzésben 

részt vevő hallgatókra. 

(2) A hallgató az adott félévben beiratkozott vagy bejelentkezett költségtérítéses képzése alapján – 

amennyiben jogszabály vagy felsőbb szabályzat másképpen nem rendelkezik – csak jelen 

szabályzat kifejezett rendelkezése esetén, az ebben megfogalmazott eltérésekkel részesülhet a jelen 

szabályzat szerinti juttatásokban.  

 

2. § A juttatások feltétele 

 

(1) Amennyiben jogszabály vagy felsőbb szabályzat másképpen nem rendelkezik, a jelen szabályzat 

1. § szakaszában meghatározott hallgatók közül juttatásokban (az alábbiakban részletezettek 

szerint) azon hallgatók részesülhetnek, akik az adott félévre bejelentkeztek (beiratkoztak) (akiknek 

képzésükön az adott félév aktív, amelynek tényét alátámasztja az „ETR” elektronikus 

rendszerében az adott szakra nézve feltüntetett „aktív” állapot jelzése). 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülése esetén a hallgató kérelme és a hatáskörrel 

rendelkező szervezet mérlegelése alapján a jelen szabályzatban meghatározott juttatásokban 

részesülhet. 

(3) Amennyiben valamely juttatás feltétele a hallgató képzésének államilag támogatott képzési 

formája, a költségtérítéses képzésből államilag támogatott képzésbe átsorolt hallgató (a 

továbbiakban: átsorolt hallgató) az adott juttatásban az átsorolással érintett képzésén (a jelen 

szabályzatban meghatározott feltételek szerint) az átsorolást követő első államilag támogatott aktív 

félévétől kezdődően részesülhet. 
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3. § A juttatások megállapítása 

 

(1) A jelen szabályzatban meghatározott juttatás hallgatói kérelemre adható. 

(2) A hallgató kérelmét – amennyiben jogszabály, felsőbb vagy jelen szabályzat másképpen nem 

rendelkezik – az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság által meghatározott és közzétett 

időpontig, ennek hiányában tetszőleges (a juttatás által indokolt) időpontban (bármely képzési 

időszak, a teljes egyetemi tanév során) benyújthatja az SZTE Modulo nevű pályázati rendszerében. 

A köztársasági ösztöndíj iránti kérelem benyújtási határidejét a felsőoktatás ágazati irányítását 

ellátó miniszter, a „Sófi” ösztöndíj iránti kérelem benyújtási határidejét a Szegedi 

Tudományegyetem Sófi József Alapítvány, a Szeged M.J.V. ösztöndíja iránti kérelem benyújtási 

határidejét Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata határozza meg. 

(3) A kérelem elbírálását és az ehhez kapcsolódó technikai-ügyviteli jellegű feladatokat – amennyiben 

jogszabály, felsőbb vagy jelen szabályzat másképpen nem rendelkezik – a hallgató képzése szerinti 

a Hallgatói Önkormányzat – az Alapszabályban részletezett feladat- és hatáskör megosztás szerint 

az SZTE EHÖK vagy a kari Hallgatói Önkormányzat –, továbbá a köztársasági ösztöndíj esetében 

a Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzatában megjelölt szerv, a „Sófi” 

ösztöndíj esetében a Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány, a Szeged Megyei Jogú 

Város Önkormányzata ösztöndíja esetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az SZTE 

EHÖK-kel vagy a kari Hallgatói Önkormányzattal együttműködve látja el. Amennyiben 

jogszabály, felsőbb vagy jelen szabályzat másképpen nem rendelkezik, a hatáskörrel rendelkező 

szerv köteles a benyújtott kérelmet a benyújtásától számított 30 napon belül elbírálni. 

(4) A kérelemről a hatáskörrel rendelkező szerv mérlegelési jogkörén belül eljárva, a rendelkezésre 

álló keretösszeg, a korábbiakban és egyidejűleg benyújtásra került további kérelmek, valamint a 

kérelem indokoltsága, továbbá a hallgató korábbi kérelmeinek együttes figyelembevételével és az 

összes körülmények mérlegelésével határoz; ennek megfelelően a kérelmet  

a) teljes mértékben támogatja,  

b) részlegesen támogatja,  

c) elutasítja,  

d) a hallgatót megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel.  

(5) Hiánypótlást követően ismételt hiánypótlásra nincs lehetőség.  

(6) Ugyanazon ügyben ugyanazon hallgató ugyanazon juttatás céljából egyidejűleg több kérelmet nem 

nyújthat be. 

(7) Amennyiben a hatáskörrel rendelkező szerv a kérelem tárgyában érdemben határozott (a hallgatót 

nem hívta fel megfelelő határidő tűzésével hiánypótlásra), határozatát három munkanapon belül 

köteles honlapján közzétenni. 

 

4. § A juttatás kifizetése 

 

(1) A juttatás kifizetését a GMF Hallgatói Szolgáltató Iroda végzi, a Korm. rendelet és az egyetemi 

juttatási szabályzat előírásainak figyelembe vételével. 

(2) A juttatás kifizetése a juttatás jellegétől függően egyszeri alkalommal, vagy meghatározott 

időtartam alatt időszakonként visszatérően (különösen: naptári hónaponként) történik. 

(3) Amennyiben a hallgató az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napjáig 

a juttatás szempontjából figyelembe vett képzésén végbizonyítványt szerez, részére az adott 

félévben (ezen időpontot követően) esetlegesen esedékes további juttatás kifizetése az „ETR” 

elektronikus rendszerében rögzített „végzett” bejegyzés alapján – amennyiben ezen bejegyzés az 

utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napjáig rögzítésre kerül – a 

következő naptári hónapban (februárban, illetve júliusban) történik.  

(4) A kifizetés módja: banki átutalás a hallgató által megadott és az „ETR” elektronikus rendszerében 

rögzített bankszámlára. 
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5. § Jogorvoslat 

 

(1) A hallgató a döntése vagy intézkedés, illetve intézkedés elmulasztása (a továbbiakban együtt: 

döntés) ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – 

jogorvoslattal élhet, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, továbbá „A Hallgatói 

Jogorvoslati Kérelmek Benyújtásának és Elbírálásának Rendjéről” szóló Szegedi 

Tudományegyetem Szabályzatában meghatározottak szerint. 

 

 

6. § Értelmező és záró rendelkezések 

 

(1) Jelen szabályzat értelmezésében 

a) eseti hallgatói juttatás: A rendszeres szociális ösztöndíjon és a tanulmányi ösztöndíjon 

túlmenően az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendeletben és a Szegedi Tudományegyetem hallgatói 

által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról 

szóló szabályzatban (a továbbiakban: hallgatói juttatási szabályzat) meghatározott, a Szegedi 

Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE) hallgatói részére megállapítható, további 

jogcímeken kifizethető juttatás; 

b) ETR: Egységes Tanulmányi Rendszer; a Szegedi Tudományegyetem által használt elektronikus 

hallgatói nyilvántartás; 

c) képzés: az adott végzettség, szakképzettség megszerzésére irányuló, azonos képzési kimeneti 

követelmények szerint folytatott tanulmányok megnevezése, amely képzett azonosítói alapján 

az SZTE hallgatói nyilvántartási rendszerében rögzítésre kerül; 

d) közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 

valamint a testvér; 

e) öntevékeny csoport: természetes személyeknek a Szegedi Tudományegyetem legalább egy 

hallgatójából és további természetes személyekből álló olyan tartós időre létrehozott, közös cél 

érdekében szervezett módon működő – nem jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező 

– összessége, amelynek célja a Szegedi Tudományegyetem hallgatói (hallgatóinak adott 

szervezeti egységen belül jelentős része) számára érzékelhető és számukra nyilvános, megfelelő 

színvonalú kulturális vagy sporttevékenységgel érintett teljesítmény, rendezvény, lehetőség, 

szolgáltatás létrehozása, folyamatos működési feltételeinek megteremtése, miközben ezen 

csoport nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és tagjainak  száma a tevékenység ellátásához 

jellemzően szükséges mértékű létszámot eléri vagy meghaladja. 

(2) A jelen szabályzat végrehajtásról minden félévben az SZTE EHÖK gondoskodik 

(3) Jelen szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba, azzal, hogy juttatások jelen szabályzat szerinti 

megállapítására és kifizetésére első alkalommal a 2011/2012. tanév II. félévében kerül sor.  

(4) Az SZTE EHÖK köteles gondoskodni arról, hogy jelen szabályzat tartalmát a hallgatók legkésőbb 

a 2011/2012. tanév II. félév kezdő napjáig megismerjék. 

(5) Jelen szabályzat hatályba lépését követően hatályát veszíti a jelen szabályzattal ellentétes 

valamennyi korábbi szabályzat/rendelkezés. 

(6) Jelen szabályzatot – annak mellékleteivel együtt – a Szenátus 2017. év november hó 27-i ülésén 

hozott SZ-38-III/2017/2018. (XI.27.) számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

Prof. Dr. Szabó Gábor s. k. 

rektor 
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II. KÜLÖNÖS RÉSZ 

Az egyes további hallgatói juttatások 
 

I. IDŐSZAKONKÉNT VISZATÉRŐ („FOLYAMATOS”) JUTTATÁSOK 

1. § Köztársasági ösztöndíj 

 

A Köztársasági ösztöndíjra vonatkozó feltételeket a Szegedi Tudományegyetem mindenkori hatályos 

Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata tartalmazza. 

 

2. § Kiemelt tanulmányi ösztöndíj 

 

(1) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, illetve szakmai területen 

kimagasló munkát végző, a fentiek szerinti köztársasági ösztöndíjban nem részesülő hallgató 

részére – a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 

térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 7. § d) pontja alapján – megállapítható 

juttatás. 

(2) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj annyi hallgató részére állapítható meg, amennyi hallgató 

Köztársasági Ösztöndíjban részesül. A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges 

feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben köztársasági ösztöndíj pályázatot nyújtson be; 

további feltételei a köztársasági ösztöndíj feltételeivel azonosak.  

(3) A kérelem benyújtásának határideje megegyezik a fentiek szerinti köztársasági ösztöndíj iránti 

kérelem benyújtásának határidejével. 

(4) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi tanévre (tíz hónapra) 

nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, hónaponként. 

(5) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj havi mértéke: a mindenkori Köztársasági Ösztöndíj havi 

összegének 70%-a. 

(6) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a hallgatók sorrendiségét karonként történő 

összesítés elkészítésével kell meghatározni. 

(7) A kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása során a köztársasági ösztöndíjra vonatkozó kizáró 

feltétel („kizáró feltétel a pályázati határidőben felvett, de nem teljesített kötelező kurzus”) nem 

alkalmazható; egyebekben a kiemelt tanulmányi ösztöndíj megállapítása (elbírálási szempontok, 

feltételrendszer) és kifizetése során a köztársasági ösztöndíj megállapítására (elbírálási 

szempontjaira, feltételrendszerére) és kifizetésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

3. § Szeged M.J.V. ösztöndíja 

 

(1) A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíja Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatán első alapképzésben, 

mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányokat 

folytató, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók anyagi támogatására egyetemi 

tanévenként egy alkalommal megállapítható ösztöndíj. 

(2) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíjának megállapítása feltétele, hogy a pályázó 

hallgató a pályázat benyújtásakor 26. évét ne töltse be, továbbá hogy a pályázó hallgató a pályázat 

elbírálásának félévét megelőző tanulmányi félévben „aktív” jogviszonnyal rendelkezzen (a 

képzésre bejelentkezett). 

(3) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíj megállapítása és kifizetése egy egyetemi 

tanévre (tíz hónapra) nézve történik, adott naptári év októbertől következő naptári év júliusig, 

hónaponként. Amennyiben az ösztöndíj folyósíthatóságának megállapítása és az első kifizetés 

között több hónap telne el, úgy a pályázatot elnyerő hallgató részére egy összegben az elmaradott 

hónapokra megállapított ösztöndíjösszeg kifizetése az első kifizetés alkalmával történik. Az 

ösztöndíj összegét egyetemi tanévenként a pályázati kiírás határozza meg. 
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(4) A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíjának megállapítására irányuló kérelem 

benyújtási határideje egyetemi tanévenként a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által együttesen kerül 

meghatározásra. 

(5) A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ösztöndíjának elbírálási szempontjai elsődlegesen a 

hallgató képzési kimeneti követelmények szerinti tanulmányait, valamint ezen túlmenően végzett 

kiemelkedő tudományos tevékenységet veszik figyelembe. A kérelmet benyújtó hallgatók 

rangsorolására a hallgató képzése szerinti Hallgatói Önkormányzat – az Alapszabályban 

részletezett feladat- és hatáskör megosztás szerint az SZTE EHÖK vagy a kari Hallgatói 

Önkormányzat – tesz javaslatot. A hallgatók ösztöndíjban történő részesítéséről Szeged Megyei 

Jogú Város polgármestere által felkért bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. 

 

4. § „Sófi” ösztöndíj 

 

(1) A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány (a továbbiakban: alapítvány) célja a legjobb 

tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása, az 

általa alapított ösztöndíj által. 

(2) A „Sófi” ösztöndíj a Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány által alapított, az 

alapítvány kuratóriumának mérlegelése alapján és az alapítvány terhére megállapítható ösztöndíj, 

amellyel összefüggő eljárás során az SZTE EHÖK a szükséges mértékben és célhoz kötötten a 

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány rendelkezésére bocsát egyes hallgatói adatokat, 

valamint biztosítja a Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítványt az SZTE EHÖK Iroda 

adminisztrációjának ellátásával megbízott természetes személyek „Sófi” ösztöndíj megállapítása 

érdekében történő személyes közreműködéséről. 

(3) Fenti adatok kezeléséről az SZTE EHÖK gondoskodik. 

(4) A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány köteles a kérelem benyújtására 

rendelkezésre álló határidő kezdetét megelőzően 30 nappal az SZTE EHÖK felé jelzéssel élni, 

amennyiben a kérelmen az alábbiak szerinti, (7)–(8) bekezdésekben foglaltaktól eltérő adat 

megjelölése válik szükségessé. 

(5) A „Sófi” ösztöndíj feltétele az adott képzésben legfeljebb 12. félévére történő bejelentkezés, 

valamint nappali tagozatos, államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben fennálló 

jogviszony. 

(6) A „Sófi” ösztöndíj megállapításának feltétele, hogy a hallgató adott képzésén korábbiakban 

teljesített hagyományos tanulmányi átlagainak (matematikai értelemben számított) egyszerű átlaga 

a 4.00 értéket meghaladja. 

(7) A kérelmen meg kell jelölni a hallgató személyi adatait, fényképes szakmai önéletrajzát, a 

korábbiakban teljesített hagyományos tanulmányi átlagait, nyelvvizsgáit, tudományos eredményeit 

(Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) és helyi TDK helyezések, tudományos 

közlemények, konferencia előadások, poszterek), egyéb ösztöndíjakat és elismeréseket (pl. Sófi 

Ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj, Városi Ösztöndíj, Szent-Györgyi Ösztöndíj, Demonstrátori 

ösztöndíj, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány díja stb.), és a hallgató témavezetőjének 

ajánlását.  

(8) Amennyiben az elsődleges (eredmények és tehetség figyelembevételével számított) értékelés 

eredményeképpen egyes hallgatók azonos vagy hasonló eredményt érnek el, a másodlagos 

értékelés (az ösztöndíj megítélése) a család egy főre eső (nettó) havi átlagjövedelme alapján 

történik, amelyet a kérelmen szintén meg kell jelölni és hitelt érdemlő módon bizonyítani. 

(9) A „Sófi” ösztöndíj megállapítására irányuló kérelem benyújtási határideje minden tanévben 

február 15-e. 

(10) A „Sófi” ösztöndíj megállapításáról („odaítéléséről”) a Szegedi Tudományegyetem Sófi József 

Alapítvány dönt. 
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5. § Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása 

 

(1) Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása a tantervileg előírt, a képzési kimeneti 

követelményekben meghatározott kötelező gyakorlatok (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) 

idejére, az azok során keletkezett személyes hallgatói költségek mérséklése céljából állapítható 

meg. 

(2) Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása állapítható meg, ha a hallgató szakmai gyakorlatát 

állandó lakhelye és a Szegedi Tudományegyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen 

teljesíti. A hallgató részére a szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása (ugyanazon 

képzésén) a képzési kimeneti követelményekben előírtaknak megfelelő számú alkalommal 

állapítható meg. 

(3) A szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása normatív formában meghatározott napidíj, 

amelynek havi mértéke legfeljebb az évi hallgatói normatíva 10%-a.  

 

II. EGYSZERI ALKALOMMAL MEGÁLLAPÍTHATÓ JUTTATÁSOK 

 

6. § Rendkívüli szociális ösztöndíj 

 

(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére 

folyósított egyszeri juttatás. 

(2) A rendkívüli szociális ösztöndíj céljából benyújtott kérelem elbírálásának feltétele, hogy a 

hallgató (lezárt, elbírált) általános szociális helyzetfelmérő adatlappal (kérelemmel) rendelkezzen. 

Ugyanazon hallgató részére ugyanazon képzési időszakban (tanulmányi félévben) rendkívüli 

szociális ösztöndíj ismételten (második vagy további alkalommal) csak különös méltánylást 

érdemlő esetben állapítható meg. 

(3) A kérelem leadásának határideje a szociális helyzete váratlan romlását előidéző esemény 

kezdetétől (vagy az akadályoztatás megszűnésétől) számított 30 nap, legkésőbb azonban a képzési 

időszak vége. 

(4) A rendkívüli szociális ösztöndíj megállapítása és kifizetése egyszeri alkalommal, kizárólagosan az 

alábbi esetek bármelyikének teljesülése esetében és az alábbiak szerinti mértékben történik: 

 
 A támogatás indoka Feltételek Ösztöndíj mértéke 

a) gyermekszületés A hallgató képzésén fennálló jogviszonyának 

időtartama alatt megszületett vagy örökbefogadott 

saját gyermeke után 

25 000 Ft 

b) elhalálozás A hallgató képzésén fennálló jogviszonyának 

időtartama alatt elhunyt saját közeli hozzátartozó (a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 685. § b) pontjában felsoroltak szerint) után 

20 000 Ft 

c) jelentős mértékű 

jövedelemcsökkenés 

A hallgató képzésén fennálló jogviszonyának 

időtartama alatt jelentős mértékű 

jövedelemcsökkenéssel, munkanélkülivé válással, 

tartós vagy súlyos betegséggel, jelentős mértékű 

gyógyszerkiadással terhelt hallgató vagy a hallgató 

saját eltartója után 

legfeljebb 30 000 Ft 

 

 

7. § Intézményi tudományos ösztöndíj 

 

(1) Az intézményi tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmenően kiemelkedő 

tudományos tevékenységet végző hallgató részére megállapítható egyszeri juttatás.  

(2) Az intézményi tudományos ösztöndíj megállapításának feltétele, hogy  
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a) a hallgató legalább egy helyi TDK tagsága az adott egyetemi tanév során vagy legalább egy 

helyi TDK konferencián induljon, vagy valamely intézet – igazoltan – felkérje, hogy valamely 

TDK konferencián induljon;  

vagy 

b) a hallgató valamely tudományos többletterheléssel is együtt járó, a Szegedi 

Tudományegyetemmel együttműködésben álló más felsőoktatási intézménnyel együttesen 

megszervezett, legalább hét nap időtartamú, a hallgató képzése szerinti kar vagy gyakorlati hely 

székhelyével nem azonos városban vagy Magyarország földrajzi határain kívül megvalósuló 

rendezvényen (vendéghallgatói jogviszony, ún. „áthallgatói” jogviszony, „Erasmus” ösztöndíj, 

egyéb hallgatói csereprogram) vegyen részt. 

(3) Az intézményi tudományos ösztöndíj megállapítása iránti kérelem az Egyetemi Hallgatói Juttatási 

és Térítési Bizottság által meghatározott és közzétett időpontig, ennek hiányában tetszőleges (a 

juttatás által indokolt) időpontban (bármely képzési időszak, a teljes egyetemi tanév során) 

benyújthatja 

(4) Az intézményi tudományos ösztöndíj megállapítása és kifizetése tanévenként legfeljebb egy 

alkalommal, különösen az alábbi esetek bármelyikének teljesülése esetében és az alábbiak szerinti 

mértékben történik: 

 

 
A tantervi követelményeken  

túlmenően kiemelkedő  

tudományos tevékenység 

Feltételek Ösztöndíj mértéke 

a) versenyhelyezés A hallgató képzésén fennálló 

jogviszonyának időtartama 

alatt területi, országos vagy 

nemzetközi tanulmányi 

versenyen megszerzett 

versenyhelyezés vagy 

különdíj után 

Területi tan. verseny, TDK 

– III. helyezés:  5 000 Ft 

– II. helyezés: 10 000 Ft 

– I. helyezés:  15 000 Ft 

– különdíj:  5 000 Ft 

Országos tan. verseny 

– III. helyezés:  10 000 Ft 

– II. helyezés:  20 000 Ft 

– I. helyezés:  30 000 Ft 

– különdíj:  10 000 Ft 

Nemzetközi tan. verseny 

– III. helyezés:  15 000 Ft 

– II. helyezés:  30 000 Ft 

– I. helyezés:  45 000 Ft 

– különdíj:  15 000 Ft 

b) OTDK A hallgató képzésén fennálló 

jogviszonyának időtartama 

alatt országos tudományos 

diákköri tevékenységből 

eredő versenyhelyezés vagy 

különdíj után 

OTDK 

– III. helyezés:  15 000 Ft 

– II. helyezés:  30 000 Ft 

– I. helyezés:  45 000 Ft 

– különdíj:  22 500 Ft 

 

 

 

8. § Kulturális ösztöndíj 

 

(1) A kulturális ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmenően kiemelkedő kulturális 

tevékenységet végző hallgató vagy öntevékeny csoport részére megállapítható egyszeri juttatás.  

(2) Kiemelkedő kulturális tevékenység különösen eredeti műalkotás létrehozása, megszervezett 

nyilvánosság előtti bemutatása; kulturális rendezvény, tanulmányi út, kirándulás megszervezése, 

továbbá bármely egyéb, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói (hallgatóinak adott szervezeti 

egységen belül jelentős része) számára érzékelhető és számukra nyilvános, megfelelő színvonalú, 

kulturális érintettséggel bíró teljesítmény, rendezvény, lehetőség, szolgáltatás létrehozása, 

folyamatos működési feltételeinek megteremtése. 
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(3) A kulturális ösztöndíj feltételeként a hallgató köteles az ösztöndíj tárgyát (műalkotás, bemutatás, 

rendezvény stb.) kérelmében részletesen megjelölni, valamint az eredeti műalkotás tényleges 

létrehozását (megszervezett nyilvánosság előtti bemutatását), a rendezvény tényleges létrejöttét, 

stb. hitelt érdemlően (jellegzetes másolat, részlet, hang-, képfelvétel, meghívó, hirdetés stb.) 

bizonyítani. 

(4) A kulturális ösztöndíj megállapítása iránti kérelem benyújtható hallgatóként egyénileg vagy 

valamely öntevékeny csoport hallgató tagjaként, az öntevékeny csoport érdekében eljárva. 

(5) A kérelem öntevékeny csoport hallgató tagjaként, az öntevékeny csoport érdekében eljárva 

történő benyújtása esetében a hallgató köteles  

a) az öntevékeny csoport fennállását igazoló dokumentumot (alapító okirat, alapszabály, bírósági 

végzés, Rektori Hivatal vagy a Kulturális Iroda igazolása) mellékelni, valamint  

b) az öntevékeny csoport létrehozására, fennállására (korábbi működés részletei) vonatkozó 

részletes összefoglalót, továbbá 

c) az öntevékeny csoport tagjainak nevét, hallgatói azonosítóját (EHA kódját), a tagok 

képzéseinek adatait (kar, szak/képzés, félév/évfolyam) a kérelemben megjelölni. Ezen 

mellékletek és adatok bármelyikének hiányában a hatáskörrel rendelkező szerv jogosult a 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani.  

(6) Tanulmányi utak, kirándulások támogatása céljából benyújtott kérelmek esetében további feltétel 

a tanszékvezető (szaktanár) ajánlása és a kiránduláson résztvevő hallgatók (5) c) pont szerinti 

névsora. 

(7) A hatáskörrel rendelkező szerv a kérelem tárgyára tekintettel esetlegesen további mellékletek 

előírására jogosult. 

(8) A hallgató köteles az ösztöndíjjal támogatott tevékenységgel összefüggésben az SZTE EHÖK-öt 

mint támogatót feltüntetni; ennek hiányában a hatáskörrel rendelkező szerv jogosult az ösztöndíj 

kifizetését megtagadni. 

 

9. § Sport ösztöndíj 

 

(1) A sport ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmenően kiemelkedő sporttevékenységet végző 
hallgató vagy öntevékeny csoport részére megállapítható egyszeri juttatás.  

(2) Kiemelkedő sporttevékenység különösen egyes egyéni sportteljesítmény elérése, sportrendezvény 

megszervezése, továbbá bármely egyéb, a Szegedi Tudományegyetem hallgatói (hallgatóinak 

adott szervezeti egységen belül jelentős része) számára érzékelhető és számukra nyilvános, 

megfelelő színvonalú sporttevékenységhez kötődő rendezvény, sportolási lehetőség létrehozása, 

folyamatos működési feltételeinek megteremtése. 

(3) Egyebekben (különösen: a sport ösztöndíj feltételeire nézve) a sport ösztöndíj tekintetében a 

kulturális ösztöndíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
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