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I. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 
A jelen szellemitulajdon-kezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy: 

• elősegítse a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) kutatói, illetve a 
szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotásokat létrehozó egyéb személyek (a 
továbbiakban együttesen: Kutató) által alkotómunkájuk során létrehozott szellemi 
alkotások hatékony módon történő értékelését és nyilvántartását; 

• meghatározza az Egyetem részvételével kötendő – az Egyetem szellemi 
alkotásokhoz fűződő jogait érintő – különböző szerződések (kutatási, konzorciumi, 
megbízási, vállalkozási szerződések) kívánatos feltételeit, illetve ezen szerződések 
megkötésénél különös figyelmet érdemlő szempontokat;  

• amennyiben a későbbi hasznosítási szempontokat figyelembe véve ez indokolt, a 
szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat a jogszabályok adta keretek között a lehető 
legteljesebb mértékben az Egyetem szerezze meg; 

• biztosítsa a szellemi alkotások megfelelő jogi oltalomban történő részesítését; 

• elősegítse a szellemi alkotások megfelelő módon történő hasznosítását, 
továbbfejlesztését; 

• rögzítse a szellemi tulajdon átruházásának, hasznosítása engedélyezésének, illetve 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként hasznosító vállalkozás tulajdonába 
adásának általános feltételeit, továbbá az ilyen hasznosító vállalkozásban szerzett 
vagyoni részesedés kezelésének elveit; 

• meghatározza a harmadik személy kizárólagos rendelkezése alá tartozó szellemi 
tulajdoni vagyoni jogok saját fejlesztésre alapított szellemi tulajdonnal való együttes 
hasznosításának, illetve kezelésének rendjét; 

• meghatározza, hogy a Kutatók a hasznosításból származó díjakból és bevételekből 
milyen módon részesedjenek. 

 

II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK 

 
1. Szellemi alkotás: azok az alkotások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi 
oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési 
mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél fogva 
szerzői jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok, lehetőségek 
függvényében a megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban tartása 
célszerű. Ide tartozik továbbá a know-how, amit a Ptk. szintén szellemi alkotásként véd. 

2. Szellemi tulajdon: a szellemi alkotások tekintetében fennálló, a tulajdonjoghoz hasonló 
abszolút szerkezetű jogviszony, amely az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, illetve azon 
lépések megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják, 
illetve amely jogviszony szerzői művek esetében a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik. 
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3. Szellemi vagyon: a szellemi tulajdonon túl ide tartoznak a szintén vagyoni értékkel bíró, 
ám alkotási folyamatot rendszerint nélkülöző, iparjogvédelmi oltalommal védett árujelzők 
(védjegyek és földrajzi árujelzők), vagy az ilyen oltalomban nem részesíthető egyéb javak, pl. 
a goodwill. 

4. Szabadalmazható találmány: szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen 
alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. Nem minősül 
szabadalmazható találmánynak különösen a felfedezés, a tudományos elmélet és a 
matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre 
vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program (szoftver) és az 
információk megjelenítése. (Szt. 1. §) 

5. Biotechnológiai találmány: olyan találmány, amely biológiai anyagból álló vagy azt 
tartalmazó termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot 
állítanak elő, dolgoznak fel vagy alkalmaznak. Biológiai anyagnak minősül bármely olyan – 
genetikai információt tartalmazó – anyag, amely önmagában képes a szaporodásra vagy 
biológiai rendszerben szaporítható. Kialakulásának és fejlődésének semelyik szakaszában sem 
lehet szabadalmazható találmány tárgya az emberi test, sem pedig az emberi test bármely 
részének puszta felfedezése, ideértve valamely gén szekvenciájának vagy részszekvenciájának 
felfedezését is. Az emberi testből izolált vagy valamely műszaki eljárással más módon 
előállított rész, ideértve a gén szekvenciáját vagy részszekvenciáját is, szabadalmazható 
találmány tárgya lehet akkor is, ha az ilyen rész szerkezete megegyezik valamely 
természetben előforduló rész szerkezetével. (Szt. 5/A. §) 

6. Szolgálati szellemi alkotás: annak a személynek szellemi alkotása, akinek 
munkaviszonyból vagy közalkalmazotti jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a szellemi 
alkotás tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki; a szolgálati szellemi alkotásra 
tulajdonjoga az alkotó jogutódjaként a munkáltatót illeti meg. (Szt. 9–10. §§, Hmt. 8. §, Fmtv. 
14. §, Szjt. 30. §) 

7. Alkalmazotti szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, aki anélkül, hogy ez 
munkaviszonyból vagy közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan 
szellemi alkotást dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe 
tartozik; az alkalmazotti szellemi alkotás tulajdonjoga az alkotót illeti meg, a munkáltatót 
azonban megilleti a szellemi alkotás nem kizárólagos, át nem ruházható hasznosítási joga. 
(Szt. 9–10. §§,  Hmt. 8. §, Fmtv. 14. §,) 

8. Használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére 
vonatkozó megoldás, amely oltalomban részesülhet, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag 
alkalmazható. (Hmt. 1. § (1) bekezdés) 

9. Formatervezési minta: valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet 
magának a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a 
körvonalak, a színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – 
eredményeznek, amely oltalomban részesülhet, ha új és egyéni jellegű. (Fmtv. 1. §) 

10. Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája: a mikroelektronikai félvezető 
termék elemeinek, amelyek közül legalább egy aktív elem, és összekötéseinek vagy azok egy 
részének bármely formában kifejezett térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető 
termékhez készített ilyen térbeli elrendezés, amely oltalomban részesíthető, ha eredeti, vagyis 
saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban. (Mft. 
1. §) 
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11. Szerzői mű: irodalmi, tudományos és művészeti alkotás, amelyek közül az Szjt. a 
leggyakrabban előforduló műtípusokat sorolja fel. E listán szerepel az irodalmi (pl. 
szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű; a számítógépi programalkotás és 
a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen 
más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs 
rendszert is; a fotóművészeti alkotás; a térképmű és más térképészeti alkotás; az építészeti 
alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve; a 
műszaki létesítmény terve; az ipari tervezőművészeti alkotás; a gyűjteményes műnek 
minősülő adatbázis. (Szjt. 1. §) A védelem ugyanakkor nem a nevesített műtípusokhoz való 
tartozástól függ, hanem attól, hogy a mű (alkotás) a szerző alkotó tevékenységéből fakadóan 
egyéni, eredeti jellegű legyen. 

12. Védjegy: minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely 
árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól (Vt. 1997. évi 
XI . törvény 1. §) 

13. Know-how: olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret és tapasztalat, amely a 
gyakorlatban felhasználható, korlátozottan hozzáférhető, és amelyet az oltalom addig illet 
meg, amíg közkinccsé nem válik; másra átruházható, vagyis forgalomképes. (Ptk. 86. § (4) 
bekezdés). 

14. Adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy 
módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai 
eszközökkel vagy bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni, azaz a tartalmi elemek 
egyenként érhetők el (Szjt. 60/A. § (1) bekezdés). Az Szjt. az adatbázisok közül egyfelől 
szerzői jogi védelemben részesíti azokat, amelyek összeállítása egyéni, eredeti jellegű 
szerkesztői tevékenységet igényelt (gyűjteményes művek, Szjt. 7. §), másfelől ún. kapcsolódó 
jogi védelmet biztosít azoknak, amelyek tartalmának megszerzése, ellenőrzése vagy 
megjelenítése jelentős ráfordítást igényelt (Szjt. 84/A §). E két oltalom egymással 
párhuzamosan is fennállhat a szerkesztő, illetve az adatbázis előállítója javára. 

15. Hasznosítás: az Szt. (a használati minták és a 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). Az 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 jelen Szabályzat tekintetében 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. 

Szerzői művek esetében hasznosításon a mű engedély alapján történő felhasználását 
(többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy 
másként, sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a 
nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás), valamint a vagyoni jogok 
részleges vagy teljes átruházását értjük. 
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16. Technológiai innováció: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének 
javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett 
tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek 
eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek 
létre, új vagy lényegesen módosított eljárások, technológiák alkalmazására, piaci bevezetésére 
kerül sor, beleértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott 
szervezetnél minősülnek újdonságnak (Innovációs törvény 4. § 2. pont). 

17. Konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott 
munkamegosztásán alapuló együttműködése kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs 
tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt 
közös megvalósítása céljából (Innovációs törvény 4. § 5. pont). 

18. Hasznosító (spin-off, spin-out) vállalkozás: költségvetési, illetve nonprofit kutatóhelyen 
létrejött szellemi alkotások üzleti hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, 
illetve részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság (Innovációs törvény 4. § 
6. b) pont). 

19. Közfinanszírozású támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, 
ideértve Áht. 13/A. §-a szerinti, az Európai Unióból származó forrásokat is, továbbá a 
területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörébe utalt támogatás és az állami, illetve 
önkormányzati részvétellel létrejött nemzetközi szerződések alapján kapott külföldi támogatás 
(Innovációs törvény 4. § 7. pont). 

 

III. JOGSZABÁLYOK 

 

A Szabályzat alkalmazásakor különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban 
kell eljárni: 

 

1. A szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabályok: 

2002. évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni 
Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről 

2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról (Fmtv.) 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.) 

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról (Vt.) 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Szt.) 

1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról 
(Mft.) 

1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról (Hmt.) 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 

1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő 
letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről 
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1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről 

1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 
1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről 
(Párizsi Uniós Egyezmény) 

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai 
közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról 

142/1996. (XI. 2.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez 
szükséges eljárás szabályozásáról 

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 védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó 
bejelentés részletes alaki szabályairól 

9/2003. (II. 28.) GKM rendeletet az egyes iparjogvédelmi oltalmak megszerzésének és 
fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzatból történő 
támogatásáról 

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 

19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki 
szabályairól 

19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának 
oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól 

15/1986. (IX. 17.) MÉM rendelet a mikroorganizmus-törzsek szabadalmi eljárási céljából 
való letétbe helyezéséről és kezeléséről 

 

2. Pénzügyi és az államháztartással kapcsolatos jogszabályok 

2000. évi C. törvény a számvitelről 

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.) 

58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről 

 

3. Az innovációt és az innovációs rendszert érintő és egyéb jogszabályok 
2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról (Innovációs 
törvény) 

2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 
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1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról 

1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról 

 

IV. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 
1. A Szabályzat személyi hatálya a következőkre terjed ki: 
 

a) az Egyetemmel köztisztviselői, közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb, valamint polgári jogi jogviszonyban álló személyek,  

b) az Egyetem számára szellemi alkotás megszerzését lehetővé tevő szerződéses 
munkában résztvevő, vagy az Egyetemmel együttműködésben folyó tudományos 
kutatásban, oktatásban, vagy az Egyetem egyéb feladatainak megvalósításában 
részt vevő személyek, akik külön nyilatkozattal a Szabályzat rendelkezéseit 
magukra nézve kötelezőnek ismerték el; 

c) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló azon személyek, akik külön 
nyilatkozattal (1. sz. Melléklet) a Szabályzat rendelkezéseit magukra nézve 
kötelezőnek ismerték el; 

d) az Egyetemre. 

 
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  

o olyan szellemi alkotás, amelyre iparjogvédelmi oltalom szerezhető, 
o know-how, 
o olyan új műszaki, illetve szervezési megoldás, amelynek színvonala nem 

éri el önálló oltalmi formában részesíthető megoldás műszaki színvonalát 
(a továbbiakban a korábbi jogszabályi meghatározás szóhasználatával: 
Újítás), 

o szerzői mű, amely törvény erejénél fogva áll szerzői jogi védelem alatt, 
amelyek tekintetében a szolgálati vagy az alkalmazotti jelleg megállapítható. 

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 (azaz pl. a nem az Egyetemen 
létrejött szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokat az Egyetem ingyenesen vagy 
visszterhesen megszerzi). 

d) Azok a szellemi alkotások, amelyekhez fűződő jogoknak már a Szabályzat 
hatálybalépésekor is az Egyetem a jogosultja, feltéve, hogy a szóban forgó 
szellemi alkotások jogosultja a Szabályzat hatálya alá rendeléshez hozzájárult. 
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V. A SZELLEMI ALKOTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK 

 
1. Az Egyetem keretei között folyó alkotómunka eredményeként létrejövő szellemi 

alkotáshoz fűződő valamennyi jog – jogszabály vagy szerződés ettől kifejezetten eltérő 
rendelkezése hiányában – az Egyetemet illeti meg. 

2. Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek a tőlük elvárható gondossággal 
eljárni olyan szerződések megkötésekor, illetve olyan jognyilatkozatok (pl. a jelen 
Szabályzat által előírt jognyilatkozatok) megtételekor, amelyek befolyásolhatják az 
Egyetemnek a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó jogszerzését vagy az 
ezekkel való rendelkezés jogát.  

3. Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy 
bármilyen harmadik személlyel közösen folytatandó kutatási, tanácsadói, 
termékfejlesztési tevékenység megkezdése előtt írásban rögzítésre kerüljenek az 
együttműködés feltételei (pl. konzorciumi, kutatási, tanácsadói, termékfejlesztési 
szerződés formájában), amelyben – egyéb kérdések mellett – az esetlegesen létrejövő 
szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sorsáról is rendelkezni kell. 

4. Az Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzat alapján őt megillető, vagy 
részére felajánlott bármely szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogról bármikor 
lemondjon, illetve a neki felajánlott szellemi alkotást elutasítsa. 

 

VI. ELJÁRÁS 

 
1. A Kutatók a munkájuk során létrehozott a jelen szabályzat hatálya alá tartozó szellemi 

alkotásaikat kötelesek haladéktalanul írásban a Technológiai Transzfer Irodával (a 
továbbiakban: TTI) megismertetni és a jelen Szabályzat 2. sz. Mellékletét képező 
Kutatási Tevékenység Bejelentő Lapon. 

2.  A Kutató részéről történő ismertetést követően az Egyetem 30 (harminc) napon belül 
dönt a szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotáshoz fűződő jog elfogadásáról 
vagy elutasításáról. Az Egyetem ezzel egyidejűleg dönt a szellemi alkotás jogi 
helyzetéről, nyilatkozik arról, hogy a szolgálati szellemi alkotás igényjogosultságának 
egészére igényt tart-e, illetve az alkalmazotti szellemi alkotást hasznosítani kívánja-e. 
A döntéseket a TTI igazgatójának javaslatára egyszerű többséggel az Egyetemi 
Technológiai Transzfer Bizottság (ETTB) hozza meg. 

3. A szellemi alkotással a Kutató rendelkezhet, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy ha 
az Egyetem a 2. pont szerinti jognyilatkozat megtételét a 2. pont szerinti határidőn 
belül elmulasztja. Az alkalmazotti szellemi alkotásra a tulajdonjog a kutatót az 
Egyetem hasznosítási jogának terhe nélkül illeti meg, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, 
vagy jognyilatkozatnak a 2. pont szerinti határidőn belüli megtételét elmulasztja. 

4. Amennyiben az Egyetem a jogok megszerzése mellett dönt, és a szellemi alkotás 
jellege ezt megkívánja (találmány, növényfajta, használati minta, mikroelektronikai 
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félvezető termékek topográfiája, formatervezési minta, illetve ezekhez kapcsolódó, 
védjegyoltalomban részesíthető megjelölés), az Egyetem köteles ésszerű időn belül a 
szükséges lépéseket megtenni, továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni a 
jogi oltalom megszerzése érdekében. Az Egyetem eltekinthet a jogi oltalomra irányuló 
bejelentés megtételétől, illetve a bejelentést visszavonhatja, ha a szellemi alkotást 
titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja. Az Egyetem e 
döntéséről köteles tájékoztatni a Kutatót. 

5. A szellemi alkotás értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló 
intézkedések megtételét követően vagy azokkal párhuzamosan az Egyetem – ezen 
belül különösen a TTI – és az érintett Kutatók kötelesek együttműködni, és minden 
tőlük telhetőt megtenni a szellemi alkotás hasznosítása érdekében. 

6. Amennyiben az Egyetem a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogairól az eljárásnak 
bármely szakaszában lemond, úgy a Kutatót mindezen jogok ingyenesen megilletik 
azzal, hogy az esetleges bármely további hasznosítás nyereségéből az Egyetem igényt 
tarthat a lemondás időpontjáig keletkezett igazolt költségeinek és készkiadásainak 
mértékéig terjedő részre és az árbevétel 10 (tíz) százalékára. A lemondásról a döntést a 
TTI igazgatójának javaslatára egyszerű többséggel az ETTB hozza meg.  

7. Addig az időpontig, amíg a hallgató a jelen Szabályzat 1. sz. Mellékletét képező 
nyilatkozatot nem írja alá, nem vehet részt az Egyetemen folyó kutatási 
programokban.  

 
8. A Szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotás is felajánlható az Egyetemnek, 

függetlenül attól, hogy az jogi oltalom alatt áll-e vagy sem. Ebben az esetben az 
Egyetem 60 (hatvan) napon belül dönt a neki felajánlott szellemi alkotás elfogadásáról 
vagy elutasításáról. A döntést a TTI igazgatójának javaslatára egyszerű többséggel az 
ETTB hozza meg. A Szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotásra vonatkozó 
döntésre is a fenti 2-7. pontokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

9. Az Egyetem dönthet az adott szellemi alkotás belső hasznosításáról is, amely esetén az 
Egyetem saját tevékenységi körében hasznosítja a szellemi alkotást. A döntést a TTI 
igazgatójának javaslatára egyszerű többséggel az ETTB hozza meg. Az Egyetem az 
alkalmazotti szellemi alkotáshoz fűződő hasznosítási jogát csak a Kutatónak a 
szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalához való jogával összhangban gyakorolhatja. 
A belső hasznosítás ellenértékeként a Kutatónak járó díjra a jelen Szabályzat VIII. 
fejezetét kell megfelelően alkalmazni. 

 

VII. A SZELLEMI VAGYON NYILVÁNTARTÁSA 

 
1. Az Egyetem – összhangban a számviteli jogszabályokkal – megfelelő formában és 

részletezettséggel gondoskodik a szellemi alkotások és azok létrehozásához 
kapcsolódó ráfordítások nyilvántartásáról. 
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VIII. A HASZNOSÍTÁSBÓL BEFOLYÓ DÍJAK MEGOSZTÁSA, A KUTATÓK 
MOTIVÁLÁSA 

 
1. A szolgálati jellegű szellemi alkotás értékesítése esetén a Kutatót a 2-3. pontok szerint 

meghatározott összegű alkotói díj illeti meg. 

2. Az alkotói díj alapja: 

a) Hasznosító vállalkozás alapítása esetén a vállalkozás adózott nyereségének az 
Egyetemet megillető része (a továbbiakban: bruttó bevétel), amely bruttó 
bevételből le kell vonni az adott szellemi alkotás értékelésével, a jogi oltalom 
megszerzésére és hasznosítására irányuló eljárással kapcsolatos költségeket, külső 
szakértők díjazását, valamint az Egyetemnek az eljárással kapcsolatban felmerült 
valamennyi készkiadását és költségét (a továbbiakban: nettó bevétel). Ezen 
költségeket a bruttó bevételből minden évben folyamatosan kell levonni legfeljebb 
a bruttó bevétel 50 %-ig, amíg a bruttó bevétel a költségeket teljesen nem fedezte. 
A jelen fejezet 3. a) pontjában szabályozott „első egymilliós szabály” kivételével a 
hasznosításból befolyó díjak felosztásának alapja a nettó bevétel. 

b) Hasznosítási vagy átruházási szerződés esetén a jogátruházás ellenértékeként a 
hasznosítási/átruházási szerződésben a licenciavevő/vevő által az Egyetemnek 
fizetendő díj, licenciavevő/vevő által az Egyetem javára teljesített bármilyen 
kifizetés és pénzben kifejezhető más előny, ideértve a licenciavevő/vevő által 
kibocsátott részvényeket illetve kialakított üzletrészeket is, ide nem értve azonban 
a vevő/licenciavevő által kutatási vagy egyéb szerződések alapján az Egyetemnek 
biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat (a továbbiakban: bruttó 
bevétel), amely bruttó bevételből le kell vonni az adott szellemi alkotás 
értékelésével, a jogi oltalom megszerzésére és hasznosítására irányuló eljárással 
kapcsolatos költségeket, külső szakértők díjazását, valamint az Egyetemnek az 
eljárással kapcsolatban felmerült valamennyi készkiadását és költségét (a 
továbbiakban: nettó bevétel). A jelen fejezet 3. a) pontjában szabályozott „első 
egymilliós szabály” kivételével a hasznosításból befolyó díjak felosztásának alapja 
a nettó bevétel. 

3. Az értékesítésből származó bevétel megosztása  

a) Az "első egymilliós szabály”: az első 1.000.000,-Ft bruttó bevétel a szellemi 
alkotást kidolgozó Kutató(ka)t illeti meg, azzal a megszorítással, hogy amennyiben 
az Egyetem csak résztulajdonosa a vonatkozó szellemi alkotásnak, akkor az első 
1.000.000,-Ft bruttó bevételnek csak az Egyetemre eső hányada illeti meg a 
Kutató(ka)t. Ha egy szellemi alkotást több oltalom is véd (pl. szabadalomcsalád) – 
ami gyakori eset – akkor az “első egymillió szabály” csak egyszer alkalmazható. 

b) Az a) pontban meghatározott „első egymilliós szabály” érvényesítését követően a 
2. b) pontban meghatározott költségek levonását követően a nettó bevétel sávosan 
az alábbiak szerint kerül felosztásra a Kutató, a Kutató munkacsoportja és az 
Egyetem között: 

 
10 000 000 Ft-ig: 
 
60 % a Kutató bevétele, 
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10 % a Kutató munkacsoportjának bevétele, 
30 % az Egyetem bevétele; 
 
a 10 000 000 feletti rész 50 000 000 Ft-ig: 
 
40 % a Kutató bevétele, 
20 % a Kutató munkacsoportjának bevétele, 
40 % az Egyetem bevétele; 
 
az 50 000 000 Ft feletti rész: 
 
30 % a Kutató bevétele, 
20 % a Kutató munkacsoportjának bevétele, 
50% az Egyetem bevétele. 

 
c) A jelen pont rendelkezéseitől a Kutató és az Egyetem közötti díjszerződés 

kifejezett rendelkezésével – tekintettel elsősorban a Kutató által a hasznosítás 
sikeréhez történő hozzájárulás mértékére – a Kutató javára el lehet térni. A jelen 
pont rendelkezéseinél a Kutató számára kedvezőbb díjszerződést az Egyetem a 
TTI igazgatója javaslatára az ETTB hozzájárulásával köthet. 

d) A 2. a) és 2. b) pontban megjelölt költségeket az Egyetem köteles biztosítani. 

4. A hasznosításból származó bevételek kifizetése: 
 

a) A 3. a) pontban foglalt összeget az Egyetem az összeg számláján történő 
jóváírásától számított 30 napon belül utalja át a Kutató részére. 

b) A 3. b) pontban meghatározott bevétel minden évben a tárgyévet követő év 
március 31-ig kerül felosztásra és kifizetésre az érintettek között. 

5. Alkalmazotti jellegű szellemi alkotások esetén, amennyiben az Egyetem a Kutatókkal 
hasznosítási szerződést köt, a díjfizetés mértékét a 2-4. pontokra tekintettel kell 
szabályozni. 

 

IX. A SZELLEMI ALKOTÁSOK EGYES FAJTÁIRA VONATKOZÓ KÜLÖN 
SZABÁLYOZÁSOK  

1. Szerzői mű 

a ) A kutató jogutódjaként az Egyetem szerzi meg azon szerzői jogi védelem alatt álló 
szellemi alkotásokhoz kapcsolódó vagyoni jogokat, amelyek elkészítése a kutató 
közalkalmazotti jogviszonyból vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyból 
folyó kötelezettsége. 

b) A szerző valamint a munkacsoport vezetője köteles meggyőződni arról, hogy a 
bármilyen módon publikálásra szánt tudományos cikk nem tár fel olyan információt, 
ami a tudományos cikk hátterében álló megoldás iparjogvédelmi oltalmazását 
veszélyezteti. Kétség esetén a szerző vagy a munkacsoport vezetőjének indítványára 
az ETTB jogosult dönteni a kérdésben. 
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2. Újítások 

a) A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni olyan új műszaki, illetve szervezési 
megoldásokra is, amelyet az Egyetem tevékenységi körében a jelen Szabályzat 
személyi hatálya alá tartozó személyek dolgoztak ki, de az alkotás színvonala nem 
éri el az önálló oltalmi formában oltalmazható szellemi alkotásét. 

b) A Egyetemmel szemben újítói jogokat legkésőbb a hasznosítás megkezdésétől 
vagy az újítás átadásától számított hat hónap elteltéig, újítási javaslat benyújtásával 
lehet érvényesíteni. 

c) A közalkalmazotti jogviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból folyó kötelezettség tárgykörében kidolgozott újítást az Egyetem 
hasznosíthatja, illetve másnak hasznosításra átadhatja. A munkaköri kötelesség 
tárgykörén kívül kidolgozott újítást az Egyetem hasznosíthatja, másnak azonban 
nem adhatja át hasznosításra. 

d) Az Egyetem bejelentés átvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles 
nyilatkozni arról, hogy az újítással kapcsolatos jogaival élni kíván-e. 

e) Az Egyetemnek az újítással kapcsolatos jogai – amennyiben az Egyetem nem 
nyilatkozik – az újítóra szállnak át. 

f) Az újítás hasznosítására és az ebből származó bevételek felosztására a VIII. fejezet 
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az újítóra a VIII. fejezet 3. a) pont 
szerinti „első egymilliós szabály” nem alkalmazható. A VIII. fejezet 
rendelkezéseitől a TTI igazgatójának előterjesztésére, az ETTB hozzájárulásával a 
felek közös megegyezéssel eltérhetnek. 

 

X. HASZNOSÍTÓ VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA 

 

1. Ha az Egyetem a szellemi alkotás jogosultja, a szellemi alkotást nem pénzbeli 
hozzájárulásként hasznosító vállalkozás tulajdonába adhatja (apportálhatja). 

2. Hasznosító vállalkozás határozott valamint határozatlan időre alapítható. Hasznosító 
vállalkozás – amennyiben határozott időre alapítják – három évnél rövidebb időre nem 
hozható létre. Az Egyetem olyan határozott időre létrejött vállalkozásban, amelynek a 
létesítő okiratában meghatározott megszűnési időpontig a tervezett belépéstől, illetve 
részesedésszerzéstől számított három évnél kevesebb van hátra, tagsági jogviszonyt 
nem létesíthet, illetve részesedést nem szerezhet. 

3. Az Egyetem felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az 
osztalékból való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú. 

4. Az Egyetem hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulást csak akkor teljesíthet, ha 
az egy naptári évben összesen teljesített pénzbeli hozzájárulások összege nem haladja 
meg az Egyetem előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott vállalkozási 
tevékenység eredményének ötven százalékát. Ez a korlátozás nem vonatkozik az 
Innovációs tv. 20 §-a szerinti támogatásra. 
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5. A hasznosító vállalkozás létesítő okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget az 
Egyetem terhére. 

6. Az Egyetem 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. 

7. Az Egyetem évente jelentést készít felügyeleti szerve részére arról, hogy az általa 
alapított, vagy részvételével működő hasznosító vállalkozásokban hogyan valósultak 
meg a hasznosítási célok. 

8. A 3. és 5. pontok értelemszerűen irányadók az Egyetem által létrehozott, vagy 
részesedésével működő hasznosító vállalkozás általi további gazdálkodó szervezet 
alapítása, illetve gazdálkodó szervezetben történő részesedés szerzése esetén is, 
továbbá mindazon esetekben, amikor a hasznosító vállalkozás közvetett részesedésével 
működő gazdálkodó szervezet alapít gazdálkodó szervezetet vagy szerez gazdálkodó 
szervezetben részesedést. 

9. Hasznosító vállalkozás az 1. pont szerinti szellemi alkotást nem apportálhatja. 

10. Az Egyetem közalkalmazotti jogállású munkatársa a hasznosító vállalkozásnak - a 
munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával - tagja vagy vezető tisztségviselője lehet, 
illetve azzal munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesíthet. 

11. Hasznosító vállalkozások alapításáról, gazdasági társaságokban történő 
részesedésszerzésről, hasznosító vállalkozások létrejöttének Egyetem által történő 
támogatásáról a Technológiai Transzfer Iroda igazgatója javaslatára és az ETTB 
véleményét kikérve az Egyetem rektora dönt.  

XI. A KUTATÓK MÁS VAGYONI ÉS ERKÖLCSI ELISMERÉSE 

 
1. A Kutatókat, valamint a szellemi alkotások hasznosításában közreműködő 

személyeket az Egyetem rektora jutalomban részesítheti, az arra érdemes személyeket 
javasolja országos díjazásban részesíteni. 

 

XII. A SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE 

 
1. Amennyiben a Szabályzat hatálya alá tartozó Kutató a Szabályzat tárgyát képező 

bármely szellemi alkotást a Szabályzatban meghatározott módon nem jelenti be, 
illetve az Egyetem javára nem ajánlja fel, vagy a Szabályzat rendelkezéseit egyébként 
megszegi, úgy az Egyetem a jogszabályok által valamint a jelen Szabályzat alapján 
megállapított jogkövetkezményeket alkalmazhatja. 

2. Ha a Kutató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotás vonatkozásában a 
VI. fejezet 1. pontjában meghatározott bejelentési és felajánlási kötelezettségének nem 
tesz eleget, az Egyetem a Kutatót a hazai és az Európai Uniós forrásokra történő az 
Egyetem képviseletében beadni szándékozott pályázatai területén meghatározott ideig 

 14



  

korlátozhatja. A korlátozás terjedelméről és időtartamáról az ETTB határoz egyszerű 
többséggel.  

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A jelen Szabályzatot az Egyetemi Tanács a 82/2005 (XII.15.) sz. határozatával hagyta 

jóvá, és az 2006. január 1. napján lép hatályba. A már megkötött és érvényben levő 
alkotói díjakra vonatkozó szerződéseket (pl. találmányi díj szerződéseket) kivéve a 
jelen Szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

2. Az Egyetem rektora a szabályzat hatálybalépését követő egy éven belül köteles 
gondoskodni a kinevezési okmányok, munkaszerződések, illetve munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyt létrehozó szerződések olyan módosításáról, hogy azok 
megfelelően biztosítsák a szabályzat hatályának az adott jogviszonyra történő 
kiterjedését, valamint, hogy az érintett hallgatók az erre vonatkozó nyilatkozatot 
írásban megtegyék. 

3. Szellemi termék előállítására irányuló, Egyetemen kívüli felekkel, külső 
intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel folytatott tevékenységet, külső 
együttműködést a jelen Szabályzat személyi hatálya alá tartozó személyek csak a jelen 
Szabályzatban valamint a TTI működéséről elfogadott 42/2005 (VI. 30) sz. Egyetemi 
Tanácsi határozatban foglaltakkal összhangban álló, az Egyetem érdekeit 
messzemenően figyelembevevő, előzetes szerződés alapján végezhet. 

 
Budapest, 2005. december 15. 
 
 
 
 
 Dr. Tulassay Tivadar s.k. 
 rektor 
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1. sz. Melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott, (név, anyja neve, állandó lakcím) mint a Semmelweis Egyetem (nappali tagozatos, 
…. évfolyamon tanulmányokat folytató / Ph. D.) hallgatója a jelen nyilatkozat aláírásával a 
Semmelweis Egyetem Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzatát magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Budapest, 200… …………….. ……. 
 
 
 
 ______________________________________ 
 (a hallgató aláírása) 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1. ________________________________________ 
 
    ________________________________________ 
 
2. ________________________________________ 
 
    ________________________________________ 
 
(a tanuk neve és állandó lakcíme) 
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2. sz. Melléklet 
 
 
 
 
 
 
 

SEMMELWEIS EGYETEM 
Technológiai Transzfer Iroda 

TITKOSAN KEZELENDŐ! 
 

KUTATÁSI TERÜLET BEJELENTŐ LAP 
 
 
1. A kutatási terület megnevezése: 

 
 
 

 

2. A kutatással foglalkozók adatai: 

Név: Munkahely neve, címe:  Telefonszám: Faxszám: Email cím: Lakcím: 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3. Felhasználnak-e a kutatás során  támogatást? 

Igen             Nem    

Ha igen ismertesse ezeket:i 

Azonosító szám Támogató szervezet Támogatás címe/jogcíme 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Felhasználnak-e a kutatás során külső szervezettől kapott anyagot vagy felszerelést (műszert)? 

Igen             Nem    

Ha igen, ismertesse ezeket: 

Átadó szervezet Átadott anyag/felszerelés 
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5. Van-e más szerződés vagy egyéb kötelezettség, aminek kihatása lehet az ipari tulajdonjogokra (pl: 
kutatási megbízás)? 

Igen             Nem     

Ha igen, ismertesse ezeket: 

Szerződő fél Jogcím 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Munkaköri feladataihoz tartozónak tekinti-e a kutatási területen történő munkavégzését? 

Igen             Nem     

7. Ismertették-e a kutatási eredményeket, annak egy részét vagy a kutatás alapját képező 
ötletet/felismerést korábban? 

Igen             Nem     

Ha igen, milyen módon? 

Írásbeli közlésii       Szóbeli ismertetésiii       Nyilvános gyakorlatba vételiv       Nyilvános felajánlás 
hasznosításrav   

8. Tervezik-e az eredmények ismertetését a jövőben? 

Igen             Nem     

Ha igen, milyen módon és mikor? 

Írásbeli közlés       Szóbeli ismertetés       Nyilvános gyakorlatba vétel       Nyilvános felajánlás 
hasznosításra   

9. Ismertesse kutatási területének hátterét és a kutatási célkitűzéseket!vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ismertesse az eddig elért kutatási eredményeket és a jövőbeli gyakorlati megvalósítási lehetőségeket!vii 
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11. Ismertesse a kutatási témához  kapcsolódó kulcsszavakat!viii 

 
 
 
 
 

12. Please list key words for searches! 

 
 
 
 
 
13. Sorolja fel, hogy tudomása szerint mely kutatók foglalkoznak a kutatási területtárgykörébe eső 
megoldások kidolgozásával!ix 
 
 
 
 
 
 
14. Ismertesse, milyen szakirodalmi kutatást végzett, és adja meg a talált legközelebbi szakirodalmi 
hivatkozások elérhetőségi adatait!x 
 
 
 
 
 
 
15. Sorolja fel, hogy tudomása szerint mely vállalatok foglalkoznak a kutatási terület tárgykörébe eső 
technológiák fejlesztésével vagy hasznosításával! 
 
 
 
 
 
 

16. Ismertesse, hogy milyen szabadalmi kutatást végzett, és sorolja fel a találatokat az alábbiak szerint:xi 

Felhasznált szabadalmi adatbázis Találat azonosító adatai 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

17. Van e tudomása piaci érdeklődésről a kutatási területtel kapcsolatosan? 

Igen             Nem     

Ha igen, nevezze meg a vállalatokat és a konkrét személyeket! 

Vállalat Kapcsolattartó személy 
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18. Ismertesse a kutatási eredmények  piaci hasznosítására vonatkozó információit és elképzeléseit!xii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Ismertesse, milyen egyéb információval rendelkezik, ami hatással lehet a kutatási témával  kapcsolatos 
tudományos-műszaki, jogi és gazdasági viszonyokra! 
 
 
 
 
 
 
 
Alulírott, kijelentem, hogy a jelen Kutatási Terület Ismertető lapon közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek, az azokban bekövetkező változásokat legjobb tudomásom szerint 
jelzem a Semmelweis Egyetem Technológiai Transzfer Irodájának. 
 
Kelt: 
 

                                                

 _______________________________ 
 Aláírás 
 
 
A Semmelweis Egyetem Technológiai Transzfer Irodája a fenti adatokat bizalmasan kezeli. 
 
 

 
i Költségvetési vagy külföldi nem gazdálkodó szervezet esetében meg kell adni a támogatás azonosító kódját, 
továbbá a támogatás címét és folyósítójának megjelölését. Gazdálkodó szervezet támogatása esetén pontosan 
meg kell nevezni a gazdálkodó szervezet nevét és székhelyét továbbá a támogatás jogcímét (pl.: kutatási 
szerződés). 
ii Írásbeli közlésnek számít mindennemű publikáció, cikk, konferencia-poszter, ábra, összefoglaló és a kutatás 
során kidolgozott megoldást, annak részét vagy az alapját képező felismerést tartalmazó kivonat, amelynek 
alapján az átlagos szakember képes a megoldást megérteni, megvalósítani vagy  megoldáshoz feltalálói 
tevékenység nélkül eljutni. 
iii A szóbeli ismertetésnek olyannak kell lennie, hogy annak alapján a kutatás során kidolgozott megoldás az 
átlagos szakember által megérthető, megvalósítható vagy reprodukálható legyen. 
iv A gyakorlatba vétel csak akkor minősül nyilvánosnak, ha annak alapján bárki képes megismerni a kutatás 
során kidolgozott megoldás működését. Így például egy burkolattal ellátott, működtetett őrlő-malomra 
vonatkozó találmány üvegfal mögött történő kiállítása nem minősül nyilvános gyakorlatba vételnek, ha a 
burkolattól a tényleges működés alapelve és gyakorlati részletei nem látszanak. 
v Nyilvános felajánlásnak minősül a bárki számára hozzáférhető technológia-transzfer adatbázis rendelkezésre 
bocsátás vagy a céges web-oldalon történő elhelyezés is. 
vi A kutatási terület ismertetése során térjen ki a következőkre is: a megoldandó feladat, azaz a célkitűzés; ha már 
körvonalazódik/elkészült a kitűzött célhoz vezető megoldás, akkor a megoldás alapját képező új, meglepő 
felismerés (miért nem volt képes eddig az átlagos szakember megoldani a problémát; miben tér el a tervezett 
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vagy már kidolgozott megoldás az eddigi megoldásoktól; mi a meglepő és újszerű a tervezett vagy kidolgozott 
megoldásban); a kidolgozott megoldás részletes bemutatása, kitérve a legelőnyösebb kiviteli alakokra, kiviteli 
példák és – ha vannak – ábrák, rajzok. Ha rendelkezésre áll cikktervezet vagy kézirat, csatolja! 
vii Jelölje meg azt a tágabb szakterületet ahol a találmány megítélése szerint alkalmazható!. 
viii A kulcsszavakra a technika állásának legmegfelelőbb feltárásához van szükség, ezért nagyon körültekintően 
kell azokat megoldani. 
ix Adja meg azoknak a szakembereknek, kutatócsoportoknak, feltalálóknak a teljes nevét, akikről tudja, hogy 
hasonló megoldások kidolgozásával foglalkoznak! 
x Amennyiben a szakirodalmi hivatkozások kivonata vagy teljes tartalma rendelkezésre áll, csatolja! 
xi Példa: felhasznált szakirodalmi adatbázis: Espacenet, szabadalmi dokumentum: PCT/US02/15163 
xii Ismertesse a kutatás során kidolgozott megoldás gyakorlati alkalmazhatóságát, továbbá a jelenleg látható 
"piaci" jelentőségét. 


