
A Széchenyi István Egyetem 
Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat 

alkalmazásának tapasztalatai 

dr. Szalai Péter 

Győr, 2012. október 17. 



Innováció és egyetem 
 

 „Az innováció  
– új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás,  

– új marketing-módszer,  

– vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése” 

 (Az OECD és az Európai Bizottság közös égisze alatt előkészített Oslo Kézikönyv harmadik kiadása 
(2005.) 

 

 Az egyetemek mint sajátos kutató-fejlesztő intézmények az innovációs 
tevékenység fontos csomópontjai. 

 Az innováció eredményeit a jog szellemi alkotásként ragadja meg, és tulajdon-
szerű, kizárólagos jogokkal ruházza fel az alkotót vagy annak jogutódját. 

 



Innováció és egyetem 
• Az innováció eredményeit a jog szellemi alkotásként ragadja meg, és az innovációs eredmény 

felhasználására kizárólagos jogot biztosít 

– az alkotás gazdasági kiaknázása és  

– a további fejlesztés ösztönzése 

 érdekében. 

• Magyarországon az innovációs törvény szerint a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési támogatással 
megvalósított projekt kedvezményezettjei kötelesek gondoskodni arról, hogy projekt keretében 
létrejött szellemi alkotással kapcsolatos, a jogszabály adta keretek közötti lehető legteljesebb 
jogosultságok a kedvezményezettre szálljanak át. Amennyiben azt a projekt célja, eredményének 
jellege lehetővé teszi, közfinanszírozású kutatásfejlesztési támogatás esetében a pályázati 
kiírásban előírható, hogy a pályázó az elvárható gondossággal eljárva törekedjen 

– a projekt keretében létrehozott eredmény magyarországi, illetve Magyarországra kiterjedő iparjogvédelmi 
oltalmának megszerzésére, fenntartására, megújítására; 

– a támogatott projekt keretében létrejövő eredmények magyarországi hasznosítására. 

• A kutatóhelynek minősülő költségvetési szervnek (…) szellemitulajdon-kezelési szabályzattal kell 
rendelkezniük. 



A SzE Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata 
• Középpontban a technológiatranszfer: a gazdasági értékkel bíró új 

technológia, kutatási eredmény ipari-kereskedelmi hasznosításának 
elősegítése. 

• Az oltalmi formákhoz és a szellemi alkotások hasznosításához kapcsolódó 
fogalmak meghatározása; 

• A szolgálati találmányok/művek speciális szabályozása; 

• Jogszerzésre irányuló folyamatok, protokollok; 

• A szellemi vagyon értékelése és nyilvántartása; 

• Hasznosító vállalkozásokra (spin-off) irányuló szabályozás; 

• Az innovációs tevékenység belső elismerése és motivációja; az „első 
egymilliós szabály”. 



A technológiatranszfer modellje 
A kutató feltalál 

valamit 

A kutató az erre 
rendszeresített űrlapon 

bejelentést tesz a szervezeti 
egysége vezetőjének 

A szervezeti egység 
vezetője automatikusan 

továbbítja a bejelentést a 
SZE TMK-nak 

A SZE TMK 
előterjesztést készít a 

Rektorhelyettes részére, 
amelynek során 

újdonságkutatást végez 
és piaci értékelést készít 

A Rektorhelyettes a SZE 
TMK előterjesztése alapján 
dönt a szolgálati találmány 
szabadalmaztatásáról vagy 

lemond a találmányról a 
feltaláló (kutató) javára 

Az Egyetem 
szabadalmi 

bejelentést tesz 

A kutató szabadalmi 
bejelentést tehet 

igen 

nem 



A TMK tevékenysége, tapasztalatai 
 

• Szakmai támogatás a PATLIB-bel közösen, 

• Egyetemi inkubáció, 

• Financiális támogatás. 

 



 

 

Források: 
• 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 

innovációról 

• SzE Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat 
(http://tmk.sze.hu/images/docs/SZE_SZTSZ_SZEM%20bovitett_2012_03_
06.pdf) 

• www.innovacio.hu 

 

Köszönöm a figyelmet! 


