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A szellemi tulajdon I.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 
szerint:
„A szellemi tulajdon az ész szüleményeit foglalja 
magában: ennek körébe tartoznak a találmányok, az 
irodalmi és művészeti alkotások és szimbólumok, 
nevek, képek és formatervek, amelyeket a 
kereskedelemben alkalmaznak”



A szellemi tulajdon II.

Jogi megfogalmazásban:

A szellemi tulajdon a szellemi alkotások és az 
árujelzők (védjegyek és földrajzi árujelzők) 
tekintetében a vonatkozó törvények, európai 
közösségi rendeletek és nemzetközi egyezmények 
által biztosított jogi oltalom.



A szellemi tulajdon III.

Szellemi alkotás, mely

• iparjogvédelem tárgyát képezheti
• jogszabály erejénél fogva szerzői jogi 

védelem alatt áll
• know-how



A szellemi tulajdon IV.
A szellemi tulajdon tehát tulajdonjog, így

• jogilag kikényszeríthető hatalom,
• élvezetéből másokat kizárhatunk

Jogi szabályozás szerinti osztályozása
• iparjogvédelem
• szerzői jog



A szellemi tulajdon V.
Iparjogvédelmi oltalmi formák (szellemi alkotások)
1. szabadalom
2. használati mintaoltalom
3. növényfajta-oltalom
4. formatervezési mintaoltalom
5. topográfiaoltalom
6. árujelzők (védjegy)



AZ ELTE SZABÁLYZATA
a találmányokhoz fűződő szellemi tulajdon 

kezeléséről (2005)

• A szabályzat személyi hatálya:

• az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók és 
kutatók (teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatás)

• az egyetem hallgatóira (!) - képzési formától függetlenül



A szabályzat tárgyi hatálya:

• Kutatás-fejlesztési, és azzal összefüggő tevékenység
• -alapkutatás
• tiszta alapkutatás
• célzott alapkutatás
• -alkalmazott kutatás
• -kísérleti fejlesztés
• -kutatás-fejlesztés (magában foglalja az előzőeket)
• -kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények 

hasznosítása (üzleti céllal, gazdasági eredmény reményében 
történő felhasználás)



Szolgálati vs alkalmazotti szellemi alkotás (találmány)

Szolgálati találmány: amelynek létrehozása a 
közalkalmazottnak, (ill. hallgatónak) jogviszonyából folyó
kötelessége, azaz, ha azt a közalkalmazottra vagy a hallgatóra 
irányadó jogszabály (munkaköri leírás/az Egyetem 
szabályzata) azt elő előírta

• A szolgálati találmányra megadott szabadalom a feltaláló
jogutódjaként az Egyetemet illeti meg.

Alkalmazotti találmány: minden egyéb (munkaköri kötelességen 
kívül létrehozott találmány)

• Az alkalmazotti találmányra megadott szabadalom a feltalálót 
illeti meg, a munkáltató azonban jogosult a találmány 
hasznosítására.



• Az ELTE Találmányi Testülete

• döntéseket hoz az egyetemi találmányokkal kapcsolatos jogok 
gyakorlásáról

• elnöke: tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes
tagjai: A PIK vezetője,

az Egyetem gazdasági főigazgatója,
a 8 kar dékánhelyettese

• szükség szerint ülésezik, 2010 óta elektronikus levélszavazás 
(e-mail) formájában is hozhat döntést



A találmányok bejelentése az Egyetem felé, döntések

• Az Egyetem kutatója/hallgatója köteles a szolgálati/alkalmazotti alkotást 
bejelenteni a PIK részére az erre szolgáló találmányi bejelentő
dokumentummal (8 nappal a találmány létrejöttét követően)

• A Találmányi Testület a bejelentés beérkezése után 90 napon belül határoz:
• a) a szolgálati találmányra igényt tarthat, illetve arról lemondhat 

(hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgálati találmánnyal a feltaláló
közalkalmazott rendelkezzen);

• b) az alkalmazotti találmányt hasznosíthatja, illetve a hasznosítás jogáról 
lemondhat (hozzájárulhat ahhoz, hogy a feltaláló közalkalmazottat a 
munkáltató hasznosítási jogának terhe nélkül illesse meg a szabadalom),

• c) a szellemi alkotást nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság 
(hasznosító vállalkozás) tulajdonába adhatja (apportálhatja).



Ha az Egyetem a szolgálati találmányra igényt tart, vagy az 
alkalmazotti találmány hasznosításáról nem mond le, díjazási 
szerződést köt a feltalálóval/feltalálókkal, melyben rögzítik;

a) az értékesítés/hasznosítás módját és időtartamát,
b) a feltaláló(k) díjának összegét vagy arányát, esetleg 
időtartamát
c) az oltalom megszerzésével és fenntartásával, illetve az 
értékesítéssel/hasznosítással összefüggő költségek 
fedezésének módját

Ha az Egyetem nem él az értékesítés, illetve a hasznosítás 
jogával, a találmány hasznosításából származó nettó
árbevétel 10%-ára tarthat igényt.



A találmányokkal kapcsolatos gazdálkodás

Kockázati alap -a találmányokkal kapcsolatos költségek fedezetére
- oltalom megszerzésével, fenntartásával járó költségek,
- jogi szabadalmi ügyvivői képviseleti díjak,
- jogvitákkal összefüggésben keletkező képviseleti díjak és 
perköltségek,
- az Egyetemi Találmányi Testület által felkért külső szakértők 
díja,
- a díjszerződések alapján fizetendő találmányi és topográfia 
szerzői díjak,
- a találmányok és a találmányokhoz fűződő vagyoni jogok 
nyilvántartásához, továbbá a vagyoni jogok oltalmi idő alatt 
történő kezeléséhez szükséges szervezeti-működési feltételek 
biztosításával összefüggésben keletkező költségek



A találmányokból befolyó bevételek elosztása

• A feltalálók díjazása
• A találmány értékesítéséből, hasznosításából befolyt nettó

bevétel Egyetemre eső részéből 
• elsődlegesen a kockázati alap terhére kifizetett, költségeket 

kell visszafizetni, majd az így fennmaradó összegből
• a) 50 %-ot a kockázati alapba;
• b) 25 %-ot a találmányok kezelésével, kutatási és pályázati 

feladatokkal kapcsolatos költségek fedezetére (PIK);
• c) 25 %-ot a feltalálót foglalkoztató tanszék, intézet, illetve 

más önálló oktatási és nem oktatási szervezeti egység 
számára
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