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Preambulum
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.), a találmányok
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Szabadalmi törvény), a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(továbbiakban: Mt.), a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvény (továbbiakban: Innovációs tv.), mint alapvető jogszabályok, valamint a Pécsi
Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban:
SZMSZ), továbbá az Egyetem más szabályzatai, mint alapvető belső szabályzatok rendelkezései
alapján a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa az Egyetemen létrejövő szellemi alkotások azonosítása,
értékelése és hatékony kezelése, jogi oltalmának megszerzése, az innovációs eredmények társadalmi
és gazdasági hasznosulásának elősegítése, valamint a feltalálók alkotói tevékenységének elismerése és
anyagi részesedésük biztosítása érdekében az alábbi Szabályzatot alkotja.

I. fejezet
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. § (1) A szabályzat területi hatálya az Egyetem valamennyi szervezeti egységére és fenntartott
intézményére kiterjed.
(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
a) az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személyekre, beleértve az Egyetemen kutatási tevékenységet végző
vendégkutatókat;
b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyekre, akik a kutatóhely, szervezeti egység
megítélése szerint hallgatói jogviszonyuk keretében innovációs szempontból is számottevő
szellemi alkotást (pl.: diplomamunka, OTDK munka, vizsgadolgozat, vizsgafilm,
iparművészeti diplomaterv stb.) hoznak létre;
c) az Egyetemi doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevőkre;
d) az Egyetemmel fennálló bármely szerződéses jogviszony alapján tudományos vagy kutatási
tevékenységet folytató, illetve a szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotást létrehozó
személyekre;
(továbbiakban együttesen: feltaláló, illetve a szerzői művekre vonatkozó részben: szerző).
(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
a) a szabályzat hatálya alá tartozó személy által kutatómunka során létrehozott valamennyi
szellemi alkotásra, és védett ismeretre, amennyiben szolgálati vagy alkalmazotti jellege
megállapítható;
b) védjegyekre és egyéb árujelzőkre, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a szabályzat hatálya alá
tartozó valamely más szellemi alkotáshoz, és amelyekre védjegyoltalom szerezhető
c) minden olyan egyéb szellemi alkotásra, amelyet az Egyetem és harmadik személy közötti
megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel.
Értelmező rendelkezések
2. § E szabályzat alkalmazásában:
1. szellemi alkotás: azok az alkotások, műszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra, hogy
iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezzék, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok, lehetőségek
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függvényében a megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban tartása célszerű.
Szellemi alkotás továbbá a szerzői mű, amely jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll.
Szellemi alkotás többek között: szerzői mű, találmány, használati minta, formatervezési minta,
növényfajta, földrajzi árujelző, mikroelektronikai félvezetők topográfiája.
2. szerzői mű: az irodalom, a művészet vagy a tudomány területén kifejtett alkotó szellemi
tevékenység, egyéni-eredeti jelleget viselő, megformált gondolatot fejező, mások számára felfogható,
rendszerint rögzített formában megjelenő eredménye. Így különösen: az irodalmi (pl. szépirodalmi,
szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű, a nyilvánosan tartott beszéd, a számítógépi
programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár
tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot
és az operációs rendszert is, a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, a zenemű,
szöveggel vagy anélkül, a rádió- és a televíziójáték, a filmalkotás és más audiovizuális mű (a
továbbiakban együtt: filmalkotás), a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más
hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve, a fotóművészeti alkotás, a térképmű és más
térképészeti alkotás, az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a
városépítészeti együttes terve, a műszaki létesítmény terve, az iparművészeti alkotás és annak terve, a
jelmez- és díszletterv, az ipari tervezőművészeti alkotás, a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.
3. gyűjteményes mű: az a gyűjtemény, amely tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy
szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak
részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A
gyűjteményes mű egészére a szerzői jog a szerkesztőt illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe
felvett egyes művek szerzőinek és szomszédos jogi teljesítmények jogosultjainak önálló jogait.
4. adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer
szerint elrendezett gyűjteménye, amelyek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy
bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni.
Szerzői jogi védelembe részesül az az adatbázis, amelynek összeállítása egyéni, eredeti jellegű
szerkesztői tevékenységet igényelt. Ha az adatbázis tartalmának megszerzése, ellenőrzése vagy
megjelenítése jelentős ráfordítást igényelt, az adatbázis előállítója sui generis jogi védelemben
részesül.
5. szabadalmaztatható találmány: minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható
találmány. Nem minősül találmánynak különösen a felfedezés, a tudományos elmélet és a matematikai
módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály
vagy eljárás, valamint a számítógépi program, az információk megjelenítése.
6. szolgálati találmány: annak az alkotónak a találmánya, akinek munkaviszonyból, közalkalmazotti
jogviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány
tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki. A munkaköri leírásban foglaltakon kívül mindaz, amit a
munkavállaló felettesének írásbeli, szóbeli vagy ráutaló magatartással tudomására hozott utasítása
alapján végez, munkaviszonyból folyó munkaköri kötelességnek minősül. Szolgálati találmánynak
minősülhet a szellemi alkotás akkor is, ha az alkotó tevékenység nem a munkahelyen és nem
munkaidőben került kifejtésre.
A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti meg.
7. alkalmazotti találmány: annak az alkotónak a találmánya, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból,
közalkalmazotti jogviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő kötelessége lenne,
olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. Az
alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltatót azonban megilleti a
találmány nem kizárólagos, át nem ruházható hasznosítási joga.
8. használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére
vonatkozó megoldás, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható.
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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.
Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta.
10. védett ismeret (know-how): azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő
műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása.
11. szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott jog, amelyet meghatározott
eljárás eredményeként az arra hivatott hatóságok meghatározott időre és területre engedélyeznek.
12. védjegy: grafikailag ábrázolható, lajstromozott megjelölés, amely az egyes áruk és
szolgáltatások azonosítására, mások áruitól, illetve szolgáltatásaitól való megkülönböztetésére
szolgál, ezáltal is biztosítva a fogyasztók tájékozódását.
13. mikroelektronikai félvezetők topográfiája: a topográfia a mikroelektronikai félvezető termék
elemeinek, amelyek közül legalább egy aktív elem, és összekötéseinek vagy azok egy részének
bármely formában kifejezett, térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez
készített ilyen térbeli elrendezés. A topográfia oltalmazhatóságának feltétele az eredetiség. A
topográfia eredeti, ha az saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos
az iparban.
14. földrajzi árujelző: a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának feltüntetésére
használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés.
a) földrajzi jelzés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről
származó - a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy előállított - olyan
termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb
jellemzője lényegileg ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható.
b) 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.
15. hasznosítás: a szellemi alkotás 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 országba
történő behozatala, vagy ilyen célból raktáron tartása.
Hasznosításon értendő a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése, vagy fenntartása érdekében
történő mellőzése, a hasznosítás más részére történő engedélyezése, továbbá szellemi alkotáson
fennálló jogok teljes vagy részleges átruházása is.
Szerzői művek esetén 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 átruházást értjük.
16. licencia (hasznosítási) szerződés: minden olyan két- vagy többoldalú jognyilatkozat, amely alapján
a jogtulajdonos engedélyt ad a szellemi alkotás hasznosítására, a hasznosító pedig köteles ennek
fejében díjat fizetni.
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17. hasznosító vállalkozás (spin-off vállalkozás): költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotás
üzleti hasznosítása céljából az állam nevében és képviseletében alapított vagy annak részvételével,
részesedésével működő gazdasági társaság, Az OECD állásfoglalásával összhangban- a tulajdonosi
viszonyoktól függetlenül- jelen szabályzatban hasznosító vállalkozásnak minősül továbbá a
költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotás hasznosítására létrejött gazdasági társaság.
18. konzorcium: a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán
alapuló együttműködés kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása vagy
egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából.
19. 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.
20. üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

II. fejezet
Szellemi alkotásokra vonatkozó szabályok
Az Egyetemen létrejövő szellemi alkotások tulajdonjoga
3. § (1) Az Egyetemen folyó tudományos munka eredményeként létrejövő szellemi alkotáshoz fűződő
valamennyi jog – jogszabály, vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az államot illetik meg
azzal, hogy az állam nevében és képviseletében a tulajdonosi jogokat az Egyetem gyakorolja.
(2) A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként az Egyetemet illeti meg.
(3) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, az Egyetem azonban jogosult a
találmány hasznosítására. Az Egyetem hasznosítási joga nem kizárólagos; az Egyetem hasznosítási
engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog az Egyetem megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása
esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.
(4) Az Egyetem és a feltaláló közötti jogviszonyt a szolgálati találmány esetén a találmányi
díjszerződés, míg alkalmazotti találmány esetén a hasznosítási szerződés határozza meg.
(5) Ha a szellemi alkotás kidolgozására más egyetem, intézmény vagy gazdálkodó szervezet
dolgozójával együttműködve kerül sor, a szellemi alkotás feletti tulajdonjog az együttműködők között
olyan arányban oszlik meg, amely tükrözi a szellemi alkotás létrehozásához való hozzájárulás arányát.
Ezt az arányt az együttműködők közötti külön szerződésben – jelen szabályzat rendelkezéseivel
összhangban – kell meghatározni. Ilyen szerződés hiányában úgy kell tekinteni, hogy a felek között a
jogok- eltérő előzetes megállapodás hiányában- egyenlő arányban oszlanak meg.
(6) Az Egyetem nevében vagy képviseletében eljáró személyek kötelesek a tőlük elvárható fokozott
gondossággal eljárni olyan szerződések megkötésekor, illetve olyan jognyilatkozatok megtételekor,
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amelyek befolyásolhatják az Egyetemnek a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó
jogszerzését, vagy az ezekkel való rendelkezés jogát.
Az ilyen szerződés megkötése vagy jognyilatkozat megtétele előtt a szerződéssel vagy
jognyilatkozattal érintett személy köteles felvenni a kapcsolatot a Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Osztállyal annak biztosítása érdekében, hogy a létrejövő szerződés vagy jognyilatkozat a

jogszabályoknak és az Egyetemi szabályzatoknak megfeleljen.
(7) Amennyiben kutatás-fejlesztési támogatás elnyerése érdekében több személy vagy szervezet
együttesen pályázik (pl. konzorcium létrehozásával), a projekt eredményeképpen létrejövő szellemi
alkotásokkal kapcsolatos jogokban való részesedés arányát polgári jogi szerződésben kell rögzíteni.
Amennyiben ez nem teljesül, úgy kell tekinteni, hogy a partnerek között a jogok - eltérő előzetes
megállapodás hiányában - egyenlő arányban oszlanak meg. A szerződést jelen szabályzat
rendelkezéseire figyelemmel kell megkötni.
(8) Amennyiben jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozó feltaláló egy másik intézményben
eltöltött vendégkutatói tartózkodás során hoz létre szellemi alkotást, az ahhoz fűződő jogokról az
Egyetem és a másik intézmény között létrejövő megállapodásban kell rendelkezni. Amennyiben a
vendégkutatói tartózkodás során nem merül fel az Egyetem szellemi tulajdonjogainak érintettsége,
eltérő előzetes megállapodás hiányában a létrehozott szellemi alkotás a másik intézményt illeti meg.
Eljáró szervezetek
4. § A szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben az Innovációs Bizottság (továbbiakban: IB) és a
Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Osztály (továbbiakban: KTTO) jár el, munkájukat a
Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság segíti.
5. § (1) Az IB, mint a Szenátus állandó Bizottsága:
a) dönt a szellemi alkotás Egyetemi befogadásáról vagy elutasításáról, a szellemi alkotásról való
lemondásról,
b) nyomon követi az Egyetemi innovációs és technológia-transzfer folyamatokat,
c) dönt a belső innovatív kutatási pályázatból támogatandó szellemi alkotásokról,
d) javaslatot tesz az Egyetemi innovációs tevékenységet érintő stratégiai irányok és szabályozási
környezet meghatározása kapcsán.
(2) Az IB működésére vonatkozó részletes szabályokat az SZMSZ állandó bizottságokról szóló
melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az Egyetemen folyó tudományos kutatási tevékenység eredményességének támogatására, a
tudományos kutatás, fejlesztés során az Egyetemen létrejövő kutatási eredmények, szellemi alkotások
azonosítására, védelmére és hasznosítására az Egyetemen KTTO működik.
(2) A KTTO többek között:
a) rendszeresen felméri az Egyetem innovációs és kutatási potenciálját, kutatási infrastruktúráját,
b) felkutatja és azonosítja az Egyetemen keletkező szellemi alkotásokat, kialakítja és menedzseli
az Egyetem szellemi termék portfolióját az ötlettől a hasznosulásig, vezeti a szellemi alkotások
nyilvántartását,
c) lebonyolítja az iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárásokat, figyelemmel kíséri a jogi oltalmi
eljárásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek határidejét és gondoskodik a számlák
kifizetéséről,
d) innováció menedzsment és innováció marketing tevékenységet végez, üzleti partnereket és
befektetőket keres, pályázati és üzleti tanácsadást nyújt, menedzseli a technológia-transzfer
folyamatokat,
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e) ellátja az IB munkája kapcsán a döntés-előkészítési és a döntések végrehajtásával kapcsolatos
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

feladatokat,
kapcsolatot tart a szellemi alkotások alkotóival és egyeztet velük a szellemi alkotásukat érintő
lényeges kérdésekben,
felkutatja az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatásait, kialakítja és menedzseli
a szolgáltatási portfoliót,
hasznosítási és start-up vállalkozások kapcsán segítséget nyújt alapítási és menedzsment
kérdésekben, mentorál,
szakmailag előkészíti a hasznosítási, kutatás-fejlesztési valamint egyéb innovációs
szerződéseket és lebonyolítja az egyeztetési és aláíratási folyamatokat,
a szellemi alkotások hasznosítására kötött szerződések alapján, a Kancellária Közgazdasági és
Kontrolling Igazgatóságával történő kapcsolatfelvétel útján figyelemmel kíséri a royalty jellegű
és egyéb bevételek beérkezését és szükség esetén intézkedik a felszólítás ügyében,
elkészíti a szellemi alkotások hasznosításából befolyt árbevételek jelen szabályzat szerinti
felosztását és a Kancellária Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóságával együttműködésben
gondoskodik a felosztás szerinti kifizetésekről,
felméri a gazdasági szféra innovációs szükségleteit és közvetíti azokat a kutatók felé,
képzések, fórumok, partnertalálkozók, valamint oktatások keretében terjeszti az üzleti
innovációs kultúrát,
Patent Library iparjogvédelmi és szerzői jogi információs központot működtet, ennek
keretében a régió szereplői számára tanácsadást nyújt,
részt vesz nemzetközi és hazai szakmai szervezetek, hálózatok munkájában,
a Pályázatmenedzsment és Innovációs Igazgatóság (továbbiakban: PII) részeként kiemelt
projektek keretében ellátja a szellemi alkotások kezelésével és innovációval kapcsolatos
feladatokat,
előkészíti az Egyetemi kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét érintő stratégiai
irányokat és szabályozási környezetet meghatározó dokumentumokat és anyagokat.

7. § A Kancellária Közgazdasági és Kontrolling Igazgatósága:
a) információt nyújt a KTTO megkeresésére a szellemi alkotások hasznosításából származó
bevételek beérkezését illetően,
b) gondoskodik a szellemi alkotások hasznosításából származó bevételek számlázásáról és a
bevétel felosztás szerinti kifizetéséről,
c) gondoskodik az Egyetemen létrejövő szellemi alkotások vagyonnyilvántartásba vételéről.

A szellemi alkotások bejelentése és kezelése
8. § (1) A feltaláló köteles a szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony keretében létrejött szellemi
alkotást a megalkotást követően haladéktalanul, írásban, az erre rendszeresített űrlapon (az űrlapok
letölthetők a KTTO honlapjáról) a KTTO útján az Egyetemmel ismertetni és az Egyetem javára
felajánlani.
(2) A szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotás is felajánlható az Egyetemnek, függetlenül
attól, hogy az jogi oltalom alatt áll-e. Ebben az esetben az Egyetem rendelkezik a neki felajánlott
szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról.
(3) A szellemi alkotás bejelentéséről szóló, valamennyi feltalálótárs által aláírt űrlapot a KTTO-hoz
kell 3 eredeti példányban benyújtani, és csatolni kell 1 példányban a szellemi alkotás részletes leírását.
(4) A feltaláló kötelessége, hogy a szellemi alkotást olyan részletességgel ismertesse, hogy az alapján
a szakterületen jártas szakember számára a szellemi alkotás újdonsága és a feltalálói tevékenység
egyértelmű legyen.
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A feltaláló köteles a szellemi alkotás ismertetése során a valóságnak megfelelő információkat előadni.
(5) A korai nyilvánosságra hozatal veszélyeztetheti a szellemi alkotás védelmét és hasznosítását. A
potenciális előnyök elvesztésének elkerülése érdekében a feltaláló köteles a tőle elvárható
erőfeszítéseket megtenni azért, hogy a szellemi alkotásokat már a kutatás-fejlesztési folyamat korai
fázisaiban azonosítsa és a nyilvános közzététel szellemitulajdon-védelmi szempontú következményeit
felmérje.
(6) A KTTO a benyújtást követően haladéktalanul ellenőrzi az adatok és a dokumentum teljességét.
Amennyiben a szellemi alkotás leírása nem elég részletes vagy a KTTO munkatársa a kitöltött
adatokban hiányosságot tapasztal, úgy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a feltalálóval- több
feltaláló esetén azok megjelölt képviselőjével- és jelzi a fennálló hiányosságot. A feltaláló- szükség
esetén a KTTO munkatársának segítségével- a jelzett hiányosságokat köteles 5 munkanapon belül
pótolni és a hiánytalanul kitöltött bejelentőt a KTTO-hoz benyújtani.
(7) Az ismertetés elismert napja az a nap, amelyen a KTTO kézhez kapja a valamennyi feltaláló által
aláírt, hiánytalanul kitöltött bejelentő űrlapot és a részletes találmányleírást.
(8) A hiánytalanul kitöltött bejelentő átvételét a KTTO írásban igazolja.
(9) A KTTO a bejelentett szellemi alkotást nyilvántartásba veszi.
9. § (1) Az Egyetem a bejelentés igazolt átvételétől számított kilencven napon belül köteles
nyilatkozni arról, hogy a szolgálati szellemi alkotásra igényt tart-e, illetve az alkalmazotti szellemi
alkotást hasznosítani kívánja-e.
(2) A döntést az IB – a KTTO által készített előértékelés és javaslat figyelembe vételével- hozza meg.
Különleges szakértelmet igénylő szellemi alkotások megítélése során az IB munkája külső szakértőtől
kért előzetes szakmai véleménnyel is segíthető.
(3) Az IB döntéséről a feltalálót a KTTO a döntés meghozatalát követően, írásban tájékoztatja.
(4) A szellemi alkotás Egyetemi befogadása esetén a feltaláló és az Egyetem egymással szerződést köt,
és ebben rögzíti a szellemi alkotás oltalmazása és hasznosítása során gyakorolt együttműködés
feltételeit.
10. § (1) A szolgálati szellemi alkotással a feltaláló szabadon rendelkezhet, ha az Egyetem ehhez
hozzájárul, vagy ha az Egyetem a 9.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét elmulasztja.
(2) Az alkalmazotti szellemi alkotásra az oltalom a feltalálót az Egyetem hasznosítási jogának terhe
nélkül illeti meg, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy ha az Egyetem a 9.§ (1) bekezdés szerinti
nyilatkozat megtételét elmulasztja.
11. § (1) Az Egyetem a szolgálati szellemi alkotás befogadását követő ésszerű időn belül köteles
oltalmi bejelentést tenni; köteles továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni az oltalom
megszerzése érdekében.
(2) Az Egyetem eltekinthet az oltalmi bejelentés megtételétől, vagy a bejelentést visszavonhatja, ha a
szellemi alkotást – annak elismerése mellett, hogy az az ismertetés átvételének időpontjában
egyébként oltalomszerzésre alkalmas lenne – titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként
hasznosítja. Az Egyetem e döntéséről köteles tájékoztatni a feltalálót.
Vita esetén az Egyetemet terheli annak bizonyítása, hogy a megoldás az ismertetés átvételének
időpontjában nem volt oltalomszerzésre alkalmas.
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(3) A feltaláló a szellemi alkotás jogi oltalmaztatása és hasznosítása során köteles a KTTO
munkatársaival, a szabadalmi ügyvivővel és a hasznosítási folyamatba bevont más személyekkel
szorosan együttműködni és a szükséges szakmai tájékoztatást megadni.
(4) Az Egyetem az iparjogvédelmi eljárás során a nemzetközi/regionális szakasz megindításáról vagy
továbbviteléről a szellemi alkotás értékelése alapján készült hasznosítási stratégia figyelembevételével
dönt.
12. § (1) Szolgálati szellemi alkotás esetén az Egyetem az oltalom megadását kizáró eljárási
cselekmény vagy szándékos mulasztás előtt köteles felajánlani a feltalálónak a rendelkezési jog
ingyenes átruházását, az alkalmazotti szellemi alkotás tekintetében érvényesülő hasznosítási jog
kikötésével vagy anélkül.
(2) A feltaláló a felajánlás kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a KTTO felé írásban nyilatkozni
arról, hogy a felajánlott rendelkezési joggal élni kíván-e. Amennyiben a feltaláló határidőn belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha a rendelkezési jogról lemondott volna.
(3) Amennyiben az Egyetem a szellemi alkotás feletti jogáról az eljárás bármely szakaszában lemond,
úgy az alkotót mindezen jogok ingyenesen illetik meg azzal, hogy az esetleges bármely további
hasznosítás nyereségéből az Egyetem igényt tarthat a lemondás időpontjáig keletkezett
készkiadásainak mértékéig terjedő részre, illetve a szellemi alkotás eladásából vagy hasznosításából
származó nettó árbevétel bizonyos százalékára. A felek a lemondó határozat részeként
megállapodhatnak a fenti arányokban.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a feltaláló már méltányos
összegű díjazásban részesült.
A szellemi alkotások értékelése
13. § (1) A szellemi alkotás 8.§ szerinti bejelentését követően a KTTO a felajánlott szellemi alkotást
haladéktalanul értékeli.
(2) Az előértékelés az alábbi szempontok szerint történik:
a) jogi alapú kritériumok,
b) technológiára alapozott kritériumok,
c) piaci alapú kritériumok,
d) pénzügyi feltételek,
e) Egyetemi szempontok.
(3) A szellemi alkotás akkor fogadható be, amennyiben az (2) bekezdésben meghatározott értékelési
feltételeknek megfelel. A KTTO az előértékelés alapján indokolással alátámasztott véleményt készít
az IB számára a szellemi alkotás befogadásáról vagy elutasításáról.
14. § Az Egyetem tulajdonában lévő szellemi alkotásokat a KTTO évente legalább egyszer újraértékeli
és az értékelés eredményétől függően tesz javaslatot az IB-nek a szellemi alkotásról való lemondásra
vonatkozóan.
Szellemi alkotások hasznosítása
15. § (1) Az Egyetem az általa befogadott szellemi alkotások hasznosítására törekszik.
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(2) A hasznosítás módja lehet különösen:
a) licencia szerződés megkötése,
b) találmány/szabadalom átruházási szerződés kötése,
c) a szellemi alkotás hasznosító vállalkozásba való apportálása,
d) Egyetemen belüli hasznosítás.
16. § (1) A KTTO, a szellemi alkotások értékelése során, a feltalálókkal együttműködésben alakítja ki
a szellemi alkotások hasznosítási stratégiáját és felelős a stratégia megvalósításáért.
(2) A KTTO a hasznosítási stratégia kialakítása és végrehajtása során rendszeresen tájékoztatja az IB-t
a hasznosítás konkrét lépéseiről és az ügyek állásáról, a hasznosítási stratégia esetleges változásáról.
(3) A KTTO feladata a szellemi alkotások hasznosításával kapcsolatos szerződések előkészítése,
aláíratása és az eredeti dokumentum megőrzése.
(4) A licencia szerződésben, illetve a találmány/szabadalom átruházási szerződésben foglalt díjak
meghatározásakor az Egyetem köteles fokozott gondossággal eljárni, így különösen köteles arra
törekedni, hogy a szellemi alkotás létrehozásához felhasznált, valamint az oltalmaztatásra fordított
költségek megtérülésén túl biztosítsa az Egyetem és a feltaláló(k) megfelelő érdekeltségét, ezáltal
ösztönözzön további innovatív szellemi alkotások létrehozására.
17. § (1) Az Egyetem az állam képviseletében a szellemi alkotást nem pénzbeli hozzájárulásként
hasznosító vállalkozás tulajdonába adhatja. A hasznosító vállalkozás alapítása, illetve a hasznosító
vállalkozásban történő részesedésszerzés során az államot az Egyetem képviseli és a hasznosító
vállalkozásnak az állam tulajdonában álló társasági részesedései felett a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket az Egyetem gyakorolja.
(2) Hasznosító vállalkozás - ha határozott időre alapítják - három évnél rövidebb időre nem hozható
létre. Nem létesíthető tagsági jogviszony, illetve nem szerezhető részesedés olyan határozott időre
létrejött vállalkozásban, amelynek a létesítő okiratában meghatározott megszűnési időpontig a
tervezett belépéstől, illetve részesedésszerzéstől számított három évnél kevesebb van hátra.
(3) Az állam felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az osztalékból
való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú. A hasznosító vállalkozás létesítő okirata nem
írhat elő pótbefizetési kötelezettséget az állam terhére.
(4) Hasznosító vállalkozásba pénzbeli hozzájárulás akkor teljesíthető, 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.
(5) A hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági viszony, illetve részesedés csak az azt megtestesítő
vagyoni jogok értékének könyvvizsgáló általi megállapítását követően, és legalább a megállapított
értéken történő visszterhes átruházással szüntethető meg vagy csökkenthető.
(6) Az Egyetem évente jelentést készít az irányítószerve részére arról, hogy a hasznosító
vállalkozásban hogyan valósultak meg a hasznosítási célok.
(7) A (3) és (4) bekezdést alkalmazni kell a hasznosító vállalkozás általi további, a polgári
perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet alapítása, illetve gazdálkodó
szervezetben történő részesedésszerzés esetén is, továbbá mindazon esetekben, amikor a hasznosító
vállalkozás közvetett részesedésével működő gazdálkodó szervezet alapít gazdálkodó szervezetet
vagy szerez gazdálkodó szervezetben részesedést.
(8) Hasznosító vállalkozás az (1) bekezdés szerinti szellemi alkotást más vállalkozásba nem
apportálhatja.
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Költségek viselése és bevételek megosztása
18. § (1) Az oltalom megszerzésével és a szellemi alkotás hasznosításával kapcsolatban felmerülő
valamennyi költség az Egyetemet terheli.
(2) Amennyiben a szellemi alkotás létrehozására jelen szabályzat 3.§ (5) bekezdésében
meghatározottak szerint más egyetemmel, intézménnyel, gazdálkodó szervezettel együttműködésben
került sor, a költségek – eltérő megállapodás hiányában – a jogosultság arányában oszlanak meg.
(3) Az Egyetem az (1) bekezdésben meghatározott költségek viselése érdekében innovációs alapot hoz
létre, melynek összegét évente a költségvetésében az előző évi kiadások ismeretében tervezi meg.
19. § (1) A szellemi alkotások hasznosításából származó bevételeket egy erre létrehozott
költséghelyen, elkülönítetten kell kezelni. A szellemi alkotások hasznosításából származó bevételek
Egyetemet illető részét az innovációs alap céljaira kell felhasználni.
(2) A szellemi alkotások hasznosítására létrejött szerződések teljesülését a KTTO felügyeli.
Hasznosítási díj esedékességekor a KTTO kijelölt munkatársa kitölti a számla igénylés céljára
rendszeresített formanyomtatványt és azt megküldi a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság
illetékes munkatársának, aki gondoskodik a számla kiállításáról és a számla kötelezett részére történő
megküldéséről.
(3) A hasznosításból származó bevételek beérkezéséről a KTTO kérésére a Közgazdasági és
Kontrolling Igazgatóság tájékoztatást ad.
20. § (1) A feltalálót a szellemi alkotás hasznosítása és/vagy értékesítése esetén – a hatályos
jogszabályokkal összhangban – megfelelő összegű díjazás illeti meg.
(2) A szellemi alkotás hasznosítása során befolyt díjnak a (4) bekezdésben meghatározott költségekkel
való csökkentése után fennmaradó összege a szellemi alkotást létrehozó feltaláló(k), a kar/szervezeti
egység és az egyetemi innovációs alap között kerül felosztásra.
(3) A felosztás az alábbi arányok szerint történik:
a) Feltaláló(k):
70 %
b) Kar/szervezeti egység:
10 %
c) Egyetemi innovációs alap: 20 %
(4) A hasznosításból befolyó összeget csökkenteni kell a szellemi alkotás jogi oltalmával, valamint a
hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költségekkel.
(5) Több feltaláló esetén a feltalálói hányadoknak megfelelően kell felosztani a (3) bekezdés alapján
feltalálóknak járó összeget.
(6) A KTTO a hasznosításból származó bevételek Egyetemre történő beérkezését követően
haladéktalanul gondoskodik a feltalálói díjszerződés előkészítéséről és aláíratásáról, majd a szerződést
megküldi a Humánpolitikai Igazgatóság részére.
A Humánpolitikai Igazgatóság a hasznosításból befolyt összeg egyetemi számlán való jóváírásától
számított 60 napon belül gondoskodik a feltalálói díjak kifizetéséről.
(7) A hasznosítási bevétel szervezeti egységet illető részére vonatkozóan a KTTO az erre a célra
rendszeresített formanyomtatvány megküldésével értesíti a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóságot
az átvezetési igényről.
A Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság az átvezetésről 15 napon belül gondoskodik.
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A szellemi alkotások nyilvántartása
21. § (1) Az Egyetem felé bejelentett és befogadott szellemi alkotásokról a KTTO naprakész
nyilvántartást vezet az erre a célra szolgáló számítógépes program alkalmazásával.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) az ügyszámot,
b) a szellemi alkotás címét,
c) a szellemi alkotás megalkotójának nevét, lakcímét, szervezeti egységének megjelölését,
d) a felajánlás napját,
e) az Egyetem döntését a felajánlásról, a döntés dátumát, és a határozat számát
f) az oltalom megszerzése iránti kérelem benyújtásának napját,
g) az oltalmi eljárás költségeit,
h) az oltalom megadásának, illetve elutasításának tényét, az erről szóló határozat keltét,
i) az oltalom címét,
j) a fizetendő fenntartási díj összegét, a fizetés időpontját,
k) az oltalom megszűnését, jogcímét és időpontját, valamint az oltalom korlátozását,
l) a hasznosítási szerződéseket.
(3) A nyilvántartás adatai titkosak, ennek megsértéséből adódó kárt az Egyetem köteles megtéríteni.
Vagyonnyilvántartás
22. § (1) A szellemi alkotás Egyetemi befogadásáról/elutasításáról szóló döntésről az IB titkára – aki
egyben a KTTO munkatársa – 15 napon belül írásban értesíti a Közgazdasági és Kontrolling
Igazgatóság erre kijelölt munkatársát, aki ezt követően köteles gondoskodni a szellemi alkotás
vagyonnyilvántartásába vételéről.
(2) Évente legalább egyszer sor kerül a KTTO és a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság között a
nyilvántartás tételes egyeztetésére.
Jogorvoslat és a feltaláló kötelességszegése
23. § (1) Amennyiben a feltaláló az Egyetem szellemi alkotásokkal kapcsolatban meghozott döntését
sérelmesnek tartja, a rektortól részletes indokolással ellátott beadványában annak felülvizsgálatát
kérheti.
(2) A feltaláló a rektor sérelmes döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti.
24. § (1) Amennyiben a feltaláló jelen szabályzatban meghatározott felajánlási és együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben közalkalmazotti felelősségre vonás
kezdeményezhető.
(2) A feltaláló a közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott
kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
(3) A feltaláló fegyelmi és kártérítési felelőssége egymás mellett és egymástól függetlenül érvényesül.
Ha a feltaláló a közalkalmazotti jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségének vétkes
megszegésével az Egyetemnek kárt is okoz, a közalkalmazotti felelősségre vonás és a kártérítési
eljárás együttesen is lefolytatható.
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Szerzői művekre vonatkozó szabályok
25. § A szerzői művekre az egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó szabályokat az e részben rögzített
eltérésekkel kell alkalmazni.
26.§1 Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Művészeti Kar szervezeti egységeiben megvalósuló
oktató-, kutató-, alkotó munka, valamint hallgatói tanulmányok keretében létrehozott, szerzői jog által
védett szellemi alkotásokra, kivéve a számítógépes programalkotást.
27. § (1) A jelen szabályzat személyi hatályára vonatkozó rendelkezések közül a szerzői művekrekivéve a számítógépes programalkotást- nem vonatkoznak az 1.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak.
(2) Amennyiben a szerzői mű elkészítése a szerző munkaviszonyból származó kötelessége, eltérő
megállapodás hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként az Egyetem szerzi
meg.
(3) A szerző köteles a szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony keretében létrejött szerzői művet
haladéktalanul, írásban, az erre rendszeresített űrlapon (az űrlapok letölthetők a KTTO honlapjáról) a
KTTO útján az Egyetemmel ismertetni.
(4) Az Egyetem a szabályzat hatálya alá tartozó művek esetén a mű átadásával szerzi meg a szerzői
vagyoni jogokat. A szerző részéről történő ismertetést követően az Egyetem kilencven napon belül
dönt arról, hogy maga kíván-e gondoskodni a hasznosításról, vagy pedig az átadással megszerzett
jogokat a szerzőre visszaruházza, amelynek következtében a szerző szabadon rendelkezhet a szellemi
alkotással.
(5) Az Egyetem és szerző közötti jogviszonyt felhasználási szerződés határozza meg.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
28.§2 Felhatalmazást kapnak az Egyetem szervezeti egységei, hogy a szervezeti egységnél keletkező
szerzői művekre vonatkozóan önálló szabályzatot alkossanak. Az önálló szabályzat nem terjedhet ki a
számítógépes programalkotásokra. Önálló szabályzat hiányában jelen szabályzat rendelkezései
irányadók.
29. § (1) A szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba.
(2) A szabályzat rendelkezéseit a már megkötött és érvényben lévő hasznosítási szerződések
kivételével a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.
(3) A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2005. október 27. napján hatályba
lépett és 2006. december 14. napján módosított „A Pécsi Tudományegyetemen szellemi alkotások
jogvédelméről és szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata” című szabályzat.
Pécs, 2015. október 01
Dr. Bódis József
rektor
1

Beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2015. december 17.
napjától.
2
Beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2015. december 17.
napjától.
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Záradék:
A szabályzatot a Szenátus 2015. október 01-ei ülésén, 187/2015. (10. 01.) számú határozatával fogadta
el.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén, 231/2015. (12. 17.) számú
határozatával fogadta el.

Dr. Bódis József
rektor
Egyetértek:

Jenei Zoltán
kancellár
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