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A SZABÁLYZAT CÉLJA
A Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának
(a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy elősegítse az Egyetem kutatói, illetve a Szabályzat hatálya alá
tartozó egyéb személyek által kutatómunkájuk során létrejött szellemi alkotások hatékony értékelését,
a lehető legerősebb jogi oltalomban történő részesítését, ezen szellemi alkotásoknak az Egyetem, az
Egyetem kutatói és az egész társadalom javát szolgáló hasznosítását, valamint az Egyetemmel szoros
kapcsolatban álló, hasznosító spin-off vállalkozások létrejöttének folyamatát. A jelen Szabályzat a jogszabályokkal és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban kívánja rendezni a
szellemi alkotások oltalmazásának, a hozzájuk kapcsolódó jogok megszerzésének, átruházásának,
hasznosító vállalkozásba történő apportálásának, továbbá a kutatóknak az általuk létrehozott szellemi
alkotások hasznosításából származó díjakból és egyéb bevételekből való részesedésének módját.
I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Szellemi alkotás: azok az alkotások, műszaki megoldások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési
mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezzék, vagy amelyek jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok, lehetőségek függvényében a megfelelő oltalom megszerzése helyett e megoldások titokban tartása célszerű. Ide tartozik
továbbá a know-how, valamint egyéb nem nevesített szellemi alkotások, amit a Ptk. szintén szellemi alkotásként véd.
Szolgálati szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, akinek munkaviszonyból, közszolgálati
jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
folyó kötelessége, hogy a szellemi alkotás tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
Alkalmazotti szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból,
közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból folyó kötelessége lenne, olyan szellemi alkotást dolgoz ki, amelynek hasznosítása
munkáltatója tevékenységi körébe tartozik.
2. Szellemi tulajdon: a szellemi alkotások tekintetében fennálló, a tulajdonjoghoz hasonló abszolút
szerkezetű jogviszony, amely az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével, illetve azon lépések
megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják, illetve szerzői
művek esetében a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik.
3. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott kizárólagos vagyoni értékű jog,
amelyet szabadalmazási eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok a szabadalmi bejelentés
elsőbbségének időpontjától számított 20 évre biztosítanak.
Szabadalmazható találmány: olyan, a technika bármely (különösen a tudományos kutatás és
műszaki fejlesztés) területéről származó szellemi alkotás, amely feltalálói tevékenység eredményeképp jött létre (a szakember számára nem nyilvánvaló), világviszonylatban új (nem tartozik
a technika állásához) és iparilag alkalmazható (az ipar, vagy a mezőgazdaság bármely ágában
előállítható, vagy használható). Nem minősül találmánynak különösen: a felfedezés, a tudományos elmélet, a matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra,
üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, a számítógépi program (szoftver), és az információ megjelenítése.
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.
4. Feltaláló: az a személy, aki a találmányt megalkotta. Ha többen közösen alkották a találmányt a
feltalálók szerzőségének arányát – ellenkező megjelölés hiányában – egyenlőnek kell tekinteni. A
feltalálót megilleti az a jog, hogy a szabadalmi iratok őt e minőségében feltüntessék.
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5. Használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha új, feltalálói lépésen alapul és iparilag alkalmazható. Nem részesülhet mintaoltalomban különösen a termék esztétikai kialakítása, a növényfajta.
6. Formatervezési minta: valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának
a terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak,
színek, az alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek, amely oltalomban részesülhet, ha új és egyéni jellegű.
7. Mikroelektronikai félvezető terméktopográfia: a mikroelektronikai félvezető termék elemeinek,
amelyek közül legalább egy aktív elem, és összeköttetéseinek vagy azok egy részének bármely
formában kifejezett térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez készített
ilyen térbeli elrendezés, amely oltalomban részesíthető, ha eredeti, vagyis saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban.
8. Növényfajta-oltalom: növényfajta-oltalomban részesíthető az a növényfajta, amely más növényfajtától megkülönböztethető, egynemű, állandó és új, valamint megfelelő fajtanévvel látták el.
9. Védjegy: minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut
vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Védjegyoltalomban
részesülő megjelölés lehet különösen: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; betű, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját; szín, színösszetétel, fényjel, hologram; hang; valamint ezen megjelölések összetétele.
10. Földrajzi árujelző: a kereskedelmi forgalomban a termék földrajzi származásának feltüntetésére
használt földrajzi jelzés és eredetmegjelölés.
földrajzi jelzés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről származó – a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott vagy előállított – olyan termék
megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője lényegileg ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható.
eredetmegjelölés: valamely táj, helység, kivételes esetben ország neve, amelyet az e helyről
származó – a meghatározott földrajzi területen termelt, feldolgozott, illetve előállított – olyan
termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi
tényezők következménye.
11. Szerzői mű: irodalmi, tudományos, művészeti alkotások, amelyek egyéni, eredeti jellegűek. Ilyen
alkotások különösen a tudományos, irodalmi művek, a filmalkotások és az audiovizuális művek, a
zeneművészeti alkotások, a fotóművészeti alkotások, a térképművek és a térképészeti alkotások, a
műszaki létesítmények tervei, az iparművészeti alkotások, az ipari tervezőművészeti alkotások, a
szoftverek és az adatbázisok.
Adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer
szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel
vagy bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni.
12. Know-how: Vagyoni értékű műszaki, gazdasági és szervezési ismeretek és tapasztalatok.
13. Hasznosítás: az 1995. évi XXXIII tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról (továbbiakban: Szt.) –
a használati minták és topográfiák tekintetében is megfelelően alkalmazandó – rendelkezései alapján hasznosításnak minősül a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba
hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása, e termék ilyen célból történő raktáron tartása, vagy az országba történő behozatala; a találmány tárgyát képező eljárás használata és használatra ajánlása, az
ilyen eljárással közvetlenül előállított termék használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra ajánlása, vagy ilyen célból raktáron tartása, illetve az országba történő behozatala (Szt. 19. §
(2) bekezdés). A 2001. évi XLVIII. tv. a formatervezési minták oltalmáról (továbbiakban: Fmtv.)
rendelkezései alapján hasznosításnak minősül különösen a minta szerinti termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból való raktáron tartása (Fmtv. 16. § (3) bekezdés). A fentieken túlmenően hasznosításon értendő
a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása érdekében történő mellőzése, a
hasznosítás más részére történő engedélyezése, továbbá a szellemi alkotáson fennálló jogok teljes
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vagy részleges átruházása is, valamint a találmány tárgyát képező termék más – alvállalkozó segítségével, bérmunka keretében – általi előállítása [sub-contracting] (Szt. 13. § (2) bekezdés).
Szerzői művek esetében hasznosításon a mű engedély alapján történő felhasználását (többszörözés, terjesztés, nyilvános előadás, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, sugárzott
művek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, átdolgozás, kiállítás), valamint a vagyoni jogok részleges vagy teljes átruházását értjük.
Licencia: valamely szellemi alkotással kapcsolatos, a jogosultat megillető hasznosítási jog teljes
vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott, illetve korlátozásmentes átengedése.
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.
(2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 4.§ 2. pont, továbbiakban: Innovációs törvény)
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 (Innovációs törvény 4.§ 5. pont)
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], a továbbiakban: egyetemi spin-off).
Jelen Szabályzat alkalmazásában hasznosító vállalkozásnak minősül ezen túl – az OECD álláspontjával összhangban – az Egyetem szellemi termékének hasznosítására alapított egyéb gazdálkodó szervezet is.
Közfinanszírozású támogatás: az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, ideértve az
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)
Gazdálkodó szervezet: Jelen Szabályzat alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül az
egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a nonprofit gazdasági társaság, a szövetkezet, az alapítvány, , továbbá az egyesület.
II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. § (1) A szabályzat személyi hatálya a következőkre terjed ki:
a) az Egyetemmel közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint
polgári jogi jogviszonyban álló, az Egyetem intézményi keretein belül, illetve az Egyetemmel együttműködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban, illetve az Egyetem egyéb
feladatainak megvalósításában részt vevő személyek;
b) az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló azon személyek (ideértve a PhD-képzésben
résztvevő hallgatókat is), akik külön nyilatkozattal a szabályzat rendelkezéseit magukra
nézve kötelezőnek ismerték el;
c) Az Egyetemen kutatást végző vendégkutatók, amennyiben az Egyetem eszközeit, épületét
használják és a kutatás rezsiköltségét az Egyetem viseli és külön nyilatkozattal a Szabályzat
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerték el, kivéve, ha a pályázat, amelynek keretében a kutató tevékenységét végzi másként rendelkezik.
d) külön megállapodás alapján az Egyetem területén működő, a tudományos kutatásban, oktatásban részt vevő gazdálkodó szervezetek.
(a továbbiakban összefoglalóan: alkotó)
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2. § A szabályzat tárgyi hatálya a következőkre terjed ki:
a) Valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó személy által folytatott tevékenység – többnyire
tudományos kutatómunka – során létrehozott
– szellemi alkotás, amelyre iparjogvédelmi oltalom – szabadalom, használati mintaoltalom,
növényfajta-oltalom, mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalma, formatervezési mintaoltalom – szerezhető, valamint
– szerzői mű, amely a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll,
– tárgyiasult formában megjelenő know-how,
– amelyek tekintetében a szolgálati vagy az alkalmazotti jelleg megállapítható, illetve – szerzői művek esetében – amelyek létrehozása a szabályzat hatálya alá tartozó személynek munkaviszonyból folyó kötelessége.
b) Védjegyek és egyéb árujelzők, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az a) pont szerinti szellemi
alkotásokhoz.
c) Minden olyan egyéb szellemi alkotás, amelyet az Egyetem és harmadik személy közötti megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel (nem a kutatóhelyen létrejött, de az Egyetem által ingyenesen vagy visszterhesen megszerzett szellemi alkotás).
d) Azok a szellemi alkotások, amelyekhez fűződő jogoknak már a szabályzat hatálybalépésekor is
az Egyetem jogosultja, feltéve, hogy a szóban forgó szellemi alkotások korábbi jogosultja a
szabályzat hatálya alá rendeléshez írásban hozzájárult.
III. A SZELLEMI ALKOTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK
a) Az alkotó és az Egyetem közötti jogviszony
3. § Az Egyetemen folyó kutatómunka eredményeként létrejövő a 2. §-ban meghatározott szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jog – jogszabály vagy szerződés ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – az Egyetemet illeti meg. Ennek megfelelően:
a) A szolgálati találmányra (használati mintára, növényfajtára, formatervezési mintára, topográfiára) a szabadalom (vagy egyéb oltalom) az alkotó jogutódjaként törvény erejénél fogva az
Egyetemet illeti meg,
b) Az alkalmazotti találmányra (használati mintára, növényfajtára, formatervezési mintára) a szabadalom (vagy egyéb oltalom) az alkotót illeti meg, az Egyetem azonban törvény erejénél fogva jogosult a hasznosítására,
c) Ha a szerzői mű elkészítése az alkotó munkaviszonyból folyó kötelessége (különösen az Egyetem által benyújtott pályázat keretében létrehozott művek), a vagyoni jogokat a mű átadásával
az alkotó jogutódjaként törvény erejénél fogva az Egyetem szerzi meg. Nem szolgálati művek
a kutatási tevékenységgel összefüggésben készített tudományos publikációk, szakirodalmi művek.
d) Az alkotó álláspontja szerint iparjogvédelmi oltalomban részesíthető szellemi alkotást bemutató tudományos publikáció a bejelentés benyújtása előtt csak akkor hozható nyilvánosságra, ha
az alkotó a publikáció szövegét megjelenésének tervezett időpontja előtt legalább 10 nappal
megküldi a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóságnak, amely 10 napon belül nyilatkozik
arról, hogy a publikáció megjelentetése veszélyezteti-e a szellemi alkotás oltalmazhatóságát.
Amennyiben veszélyezteti, a megjelenést legkésőbb a bejelentés benyújtását követő 5. napig el
kell halasztani. Amennyiben a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság a publikációról
határidőben nem nyilatkozik, hozzájárulása megadottnak minősül. Az alkotás oltalmazhatóságának megítélésével kapcsolatban az alkotó jogosult a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság segítségét kérni.
4. § A szellemi alkotás alkotója az alkotás hasznosítása érdekében köteles fokozottan együttműködni
az Egyetemmel.

A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

5

b) Az Egyetem és harmadik személyek közötti jogviszony
4. § Ha a szellemi alkotást más egyetem, intézmény vagy gazdálkodó szervezet munkatársával
együttműködve dolgozták ki, akkor a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok az együttműködők
között olyan arányban oszlanak meg, amely tükrözi a szellemi alkotás létrehozásához való hozzájárulás arányát. Ezt az arányt az együttműködők közötti külön szerződésben – figyelemmel a jelen
szabályzatban foglalt valamennyi egyéb rendelkezésre is – meg kell határozni.
5. § Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy bármilyen harmadik személlyel közösen folytatandó kutatási tevékenység megkezdése előtt írásban rögzítésre
kerüljenek az együttműködés feltételei (konzorciumi szerződés, kutatási szerződés), amelyben –
egyéb kérdések mellett – az esetlegesen létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sorsáról is
rendelkezni kell. Ezen feltételek rögzítése nélküli szerződés nem köthető meg.
6. § Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek fokozott gondossággal eljárni olyan szerződések megkötésekor, vagy jognyilatkozatok adásakor, amelyek befolyásolhatják az Egyetem
szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó jogszerzését, vagy az ezekkel való rendelkezés
jogát.
7. § Az Egyetem részvételével létrejövő konzorciumi és kutatási szerződés kizárólag a Szabályzat 3.
és 4. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és az ott található szerződésminták használatával hozható létre, kivéve, ha pályázati támogatási szerződés, vagy a felek másként rendelkeznek. A Szabályzat mellékletét képező szerződésminták adott helyzetre történő aktualizálásában a Kutatásfejlesztési és Innovációs Igazgatóság segítséget nyújt.
IV. ELJÁRÁS AZ OLYAN SZELLEMI ALKOTÁSOK TEKINTETÉBEN,
AMELYEKRE IPARJOGVÉDELMI OLTALOM SZEREZHETŐ
a) Értékelés, oltalomszerzés, általános szabályok
8. § Ezen eljárási rend hatálya alá tartoznak azok a szellemi alkotások, amelyek alkalmasak arra, hogy
iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezzék – ideértve azokat az alkotásokat is, amelyeknek titokban
tartása célszerű a megfelelő oltalom megszerzése helyett, tekintettel a hasznosítási célokra és lehetőségekre –, valamint a know-how, továbbá az ezekhez kapcsolódó védjegyek és egyéb árujelzők.
9. § Az alkotók a szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony keretében végzett munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek a megalkotásától számított nyolc napon belül a Szabályzat 1.
sz. mellékletében foglalt tartalommal, írásban az Egyetemmel olyan részletességgel ismertetni,
amely alapján eldönthető, hogy az Egyetem a szolgálati szellemi alkotásra igényt tart-e, és kíván-e
iparjogvédelmi bejelentést tenni, illetve alkalmazotti szellemi alkotás esetén kívánja-e a hasznosítás jogát gyakorolni.
10. § Az ismertetett szellemi alkotás jogi helyzetéről (szolgálati vagy alkalmazotti jelleg stb.), a szellemi alkotáshoz fűződő jog gyakorlásáról vagy arról történő lemondásról az Egyetemnek az ismertetés napjától számított 90 napon belül kell az alábbiak szerint döntést hozni. Ezen határidőn
belül az Egyetem köteles nyilatkozni különösen arról is, hogy a szolgálati találmány igényjogosultságának egészére igényt tart-e, illetve az alkalmazotti találmányt hasznosítani kívánja-e.
11. § Az Egyetem a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogai gyakorlásáról történő döntések meghozatalára Innovációs Bizottságot hoz létre. Az Innovációs Bizottság elnöke a mindenkori rektor, tagjai a rektor által felkért személyek és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató, aki egyben a
Bizottság titkári feladatait is ellátja. Az Innovációs Bizottság döntéseinek végrehajtásáért a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság felelős. Az Innovációs Bizottság határozataival szemben a Szenátushoz lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni. Az Innovációs Bizottság jogállását és
hatáskörét a Bizottság ügyrendje szabályozza (2. sz. melléklet).
12. § Figyelemmel a 9.§-ban foglaltakra, a szellemi alkotások jogi oltalmának megszerzésére irányuló
eljárási rend a következő:
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a) A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató az oltalmazni kívánt szellemi alkotást véleményezésre az Innovációs Bizottság elé terjeszti. A döntést az Innovációs Bizottság szükség esetén külső szakértők bevonásával határozatban hozza meg arról, hogy a szolgálati szellemi alkotásra az Egyetem igényt tart-e és az alkalmazotti szellemi alkotást hasznosítani kívánja-e. A
szakértők bevonásának költségeit az Egyetem viseli.
b) Amennyiben a határozat pozitív, az Egyetem ésszerű időn belül megteszi a jogi oltalom megszerzéséhez szükséges lépéseket, ennek érdekében az általában elvárható gondossággal jár el.
Az eljárás költségeit a feltaláló viseli.
c) Nem köteles az Egyetem a jogi oltalom megszerzése iránt intézkedni, illetve a megtett bejelentést visszavonhatja, amennyiben az Innovációs Bizottság határozatában úgy rendelkezik,
hogy a szellemi alkotást az Egyetem, annak elismerése mellett, hogy arra oltalom lenne szerezhető, titokban tartja és üzleti titokként hasznosítja. Az Innovációs Bizottság ilyen döntéséről a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság a feltalálót a határozat keltétől számított 8
napon belül írásban értesíti. Ilyen esetben a feltaláló munkáltatója üzleti titkát köteles megőrizni, így nem jogosult a titokban tartott szellemi alkotás tárgyával összefüggő információt
engedély nélkül nyilvánosságra hozni. Ez a rendelkezés a szolgálati formatervezési mintára
nem alkalmazható.
13. § Az Innovációs Bizottság pozitív határozata esetén az iparjogvédelmi oltalom megszerzésére vonatkozó költségeket az Egyetem egy évig köteles viselni. A Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Igazgatóság az egy év lejártának közeledtével megvizsgálja, hogy ésszerű-e az egyetemnek további költségeket vállalni, figyelemmel a továbbfejlesztésre, hasznosításra tett erőfeszítések
eredményére, illetve a hasznosításból keletkező árbevételre és az oltalom következő évre vonatkozó költségeire. Amennyiben a vizsgálat eredményeként az oltalom költségeinek fedezete indokolt, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság intézkedik a kifizetés iránt. Amennyiben a
vizsgálat eredménye szerint az oltalom költségeinek Egyetem általi fedezete nem indokolt, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság a szellemi alkotást az Innovációs Bizottság elé terjeszti, amely határoz az oltalom megszüntetéséről a 26. § rendelkezéseinek megfelelően.
14. § (1) Az Egyetem költségeinek fedezete érdekében az Egyetem Innovációs alapot hoz létre. Az Innovációs alap feltöltését a kutatás-fejlesztési megállapodások terhére tett egyetemi elvonásokból, a szellemi alkotások hasznosításából (VIII. fejezet) származó bevételekből fedezi az
Egyetem.
(2) Az Innovációs alap kezelése a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató feladata.
(3) Az Innovációs alapból az Egyetem szellemi alkotásainak oltalmazásával, illetve hasznosításával összefüggő költségeken kívül más költségek nem fedezhetők.
15. § Az Egyetem az összes körülmény mérlegelésével esetileg dönt a hasznosításról, a szellemi alkotáshasznosító vállalkozás részére történő rendelkezésre bocsátásáról, vagy a hasznosítás más részére történő engedélyezéséről, illetve a szellemi alkotásból, vagy az iparjogvédelmi oltalomból
eredő vagyoni jogok átruházásáról, vagy a belső hasznosításról. Az Egyetem az alkalmazotti
szellemi alkotást csak az alkotónak a szellemi alkotás nyilvánosságra hozatalához való jogával
összhangban hasznosíthatja.
16. § A jelen alfejezet rendelkezéseit a know-how-ra is megfelelően alkalmazni kell.
b) Hasznosítás hasznosító vállalkozás útján
17. § Az Egyetem a rendelkezési jogába tartozó szellemi alkotást hasznosító vállalkozások részére
rendelkezésre bocsáthatja az alábbiak szerint:
a) Az Egyetem saját részvételével hasznosító vállalkozást alapít (egyetemi spin-off) a következő
módon:
aa) Az Egyetem a hasznosító vállalkozás alapításakor az adott szellemi alkotást nem vagyoni
hozzájárulásként a társasági szerződés és a Gt. szabályai szerint a hasznosító vállalkozás
rendelkezésére bocsátja (apportálás). Ebben az esetben az Egyetemnek a hasznosító vál-
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lalkozásban tagsági jogviszonya keletkezik és a vállalkozás általi hasznosításból származó bevételekből a társasági jog szabályai szerint részesedésszerzésre jogosult.
bb) A hasznosító vállalkozás alapításakor – az Ftv. szabályai szerint és a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével – az Egyetem kizárólag vagyoni hozzájárulást
teljesít és az adott szellemi alkotás hasznosítási jogát licenciaszerződés megkötése útján a
létrejövő hasznosító vállalkozás rendelkezésére bocsátja. Ebben az esetben az Egyetemnek tagsági jogviszonya keletkezik és a vállalkozás általi hasznosításból származó bevételekből a társasági jog szabályai szerint részesedésszerzésre, valamint licenciadíjra jogosult.
b) Az Egyetem részvétele nélkül alapított hasznosító vállalkozás részére az adott szellemi alkotás hasznosításának jogát licenciaszerződés megkötése útján átruházhatja a c) pont rendelkezései szerint. Ebben az esetben az Egyetem a vállalkozás általi hasznosításból való részesedésre licenciadíj formájában jogosult.
18. § Az egyetem részvételével alapított hasznosító vállalkozásra vonatkozó szabályok:
a) Hasznosító (spin-off) vállalkozás alapításáról a Szenátus dönt. Hasznosító vállalkozás –
amennyiben határozott időre alapítják – három évnél rövidebb időre nem hozható létre.
b) Amennyiben a hasznosító vállalkozás további vállalkozást alapít, vagy ilyenben részesedést
szerez, úgy az alapításkor apportként szerzett szellemi alkotást tovább nem apportálhatja.
c) A hasznosító vállalkozás formájának megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az
Egyetem felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, az osztalékból
való részesedése pedig nem lehet annál kisebb arányú. Az Egyetem hasznosító vállalkozás részére pénzbeli hozzájárulást csak akkor teljesíthet, ha az egy naptári évben összesen teljesített
pénzbeli hozzájárulások összege nem haladja meg az Egyetem előző évi költségvetési beszámolójában kimutatott vállalkozási tevékenység eredményének ötven százalékát. A hasznosító
vállalkozás létesítő okirata nem írhat elő pótbefizetési kötelezettséget az Egyetem terhére.
d) Az Egyetem a Szenátus döntése alapján a hasznosító vállalkozásban fennálló tagsági viszonyát, illetve részesedését csak az azt megtestesítő vagyoni jogok értékének könyvvizsgáló általi megállapítását követően, és legalább a megállapított értéken történő visszterhes átruházással szüntetheti meg vagy csökkentheti.
e) 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.
19.§ Az Egyetem a rendelkezési jogába tartozó szellemi alkotások hasznosító vállalkozás részére történő rendelkezésre bocsátásának a jelen fejezetben nem szabályozott, egyéb módját is meghatározhatja.
c) Hasznosítás licenciaszerződés megkötése útján
20. § (1) Az Egyetem azon szellemi alkotások hasznosítására, melyeknek jogosultja, harmadik személynek engedélyt adhat (licenciaszerződés). A döntés az Innovációs Bizottság hatáskörébe
tartozik.
(2) Licenciaszerződés alapján az Egyetem köteles a licenciavevőt olyan tényleges és jogi helyzetbe hozni, hogy a szellemi alkotást meghatározott színvonalon a gyakorlatban megvalósíthassa és felhasználhassa, illetőleg meghatározott megjelöléseket alkalmazhasson, köteles továbbá ennek biztosítása érdekében a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, illetőleg a szükséges jogi felhatalmazást megadni, a licenciavevő által fizetett licenciadíj, vagy
más ellenszolgáltatás ellenében.
21. § Licenciaszerződés megkötése a Szabályzat 5. sz. mellékletében foglalt szerződésminta alkalmazásával lehetséges.
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d) Szellemi alkotásból eredő igény és iparjogvédelmi oltalom átruházására irányuló
szerződésekre vonatkozó szabályok
22. § Szellemi alkotásból eredő igény, vagy iparjogvédelmi oltalom átruházására (végleges értékesítésére) irányuló szerződés alapján az Egyetem köteles a szellemi alkotásból eredő igényeket, vagy
az iparjogvédelmi oltalomhoz fűződő jogokat a vevőre átruházni, a vevő által fizetett ellenérték
ellenében.
23. § Alkotás és oltalom átruházási szerződés a Szabályzat 6. sz. mellékletében foglalt szerződésminták alkalmazásával lehetséges.
e) Lemondás iparjogvédelmi alkotásokhoz fűződő jogokról
24. § Az Egyetem jogosult az őt megillető, vagy részére felajánlott bármely szellemi alkotáshoz fűződő jogról bármikor lemondani.
25. § Amennyiben az Egyetem szellemi alkotáshoz fűződő jogairól az eljárás bármely szakaszában
lemond, az alkotót mindezen jogok ingyenesen megilletik azzal, hogy az esetleges további hasznosítás nyereségéből az Egyetem igényt tart a lemondás időpontjáig keletkezett készkiadásainak
mértékéig terjedő részre.
V. SZERZŐI MŰVEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
26. § Szerzői művekre a IV. fejezetben meghatározott eljárásrendet az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
27. § Az alkotók a munkájuk során létrehozott szolgálati szerzői műveket (lásd: III. fejezet 3. §) a
megalkotástól számított nyolc napon belül kötelesek a Szabályzat 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal az Egyetemmel ismertetni.
28. § Az ismertetéstől számított 90 napon belül az Egyetem nyilatkozik arról, hogy a maga kíván-e
gondoskodni a hasznosításról, vagy az átadással megszerzett vagyoni jogokat a kutatóra visszaruházza, amelynek következtében a szerző szabadon rendelkezhet a művel.
29. § Az Egyetem és a szerző közötti szerződés alapján megalkotandó mű elfogadásáról az Egyetem
az ismertetéstől számított 60 napon belül nyilatkozik. A művet az Egyetem kijavításra visszaadhatja, ebben az esetben a határidő a kijavított mű ismertetésekor kezdődik. Az Egyetem a művet
indokolt esetben egy alkalommal ismételten visszaadhatja kijavításra. Amennyiben az elfogadásról az Egyetem a határidőn belül nem nyilatkozik, a mű elfogadottnak minősül.

VI. A SZELLEMI TULAJDON NYILVÁNTARTÁSA
30. § Az Egyetem – összhangban a számviteli jogszabályokkal – megfelelő formában és részletezettséggel gondoskodik a szellemi alkotások nyilvántartásáról. A nyilvántartás rendjéről az innovációért felelős mindenkori rektorhelyettes rendelkezik.
31. § A számviteli célú nyilvántartás mellett a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság az Egyetemen keletkező valamennyi szellemi alkotásról, azok jogi oltalmáról, hasznosításáról és a hasznosításban résztvevő gazdálkodó szervezetekről szellemi tulajdon portfóliót tart fenn.
VII. AZ EGYETEM TERÜLETÉN MŰKÖDŐ KUTATÁSFEJLESZTÉSI VÁLLALKOZÁS
32. § Az Egyetem területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező, illetve bármilyen egyéb
módon működő vállalkozást az Egyetemmel kötött bérleti szerződés alapján használhatja az
Egyetem helyiségeit és a hozzá kapcsolódó eszközöket, berendezéseket.
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33. § A bérleti díjból befolyó összeg egyéb költségekkel nem terhelt részét az Egyetem annak a szervezeti egysége kutatásfejlesztési infrastruktúrájának a fejlesztésére fordítja, ahol a hasznosító
vállalkozás laboratóriumi vagy irodahelyiséget bérel.
VIII. A HASZNOSÍTÁSBÓL BEFOLYÓ DÍJAK, VALAMINT AZOK FELHASZNÁLÁSA
34. § Az alkotót a szellemi alkotás hasznosítása esetén – a hatályos jogszabályokkal összhangban, a
Szabályzat jelen fejezetében foglaltak figyelembevételével megállapított összegű – díjazás illeti
meg. Az alkotót a hasznosítás, az egyes hasznosítási engedélyek és az átruházás esetén különkülön (találmányi díj, nemesítői díj, szerzői díj, alkalmazott szellemi alkotás hasznosításáért járó
díj, know-how hasznosításáért járó díj, a továbbiakban összefoglalóan: alkotói díj), valamint a
hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezése és az ingyenes átruházás esetén is megilleti az alkotói díj.
35. § Az alkotói díjat az Egyetem, mint hasznosító köteles fizetni. Közös oltalom esetén – a társjogosultak eltérő megállapodása hiányában – az alkotói díjat a hasznosító társjogosult köteles fizetni.
36. § A hasznosítás engedélyezése, illetve az oltalom átruházása esetén a díjnak a hasznosítási engedély, illetve az átruházás ellenértékével, vagy a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezéséből,
illetve az ingyenes átruházásból származó gazdasági előnnyel kell arányban állnia. Az ingyenes
átruházásból származó gazdasági előny mértékét az Innovációs Bizottság állapítja meg.
37. § Az alkotói díj mértékének megállapítása során a 36. § szerinti arányt az Egyetemnek a szellemi
alkotás megalkotásához nyújtott hozzájárulására és az alkotó munkaviszonyból eredő kötelességeire figyelemmel kell meghatározni. Titokban tartott találmány esetén számításba kell venni az
alkotót az oltalomszerzés elmulasztása folytán érő hátrányokat is. A jelen § szerinti döntések
meghozatalára az Innovációs Bizottság jogosult.
38. § Az alkotói díj alapja a következő:
a) Hasznosító vállalkozás alapítása esetén: az Egyetem és az alkotók egyedi megállapodása szerinti összeg, ami nem haladhatja meg az adott szellemi alkotás hasznosításból származó adózott nettó nyereségnek az Egyetemet megillető részét;
b) Licenciaszerződés megkötése esetén az Egyetemnek fizetendő licenciadíj, illetve minden
pénzben kifejezhető ehhez kapcsolódó juttatás, kivéve a licenciavevő által kutatási vagy
egyéb szerződések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat;
c) Szellemi alkotás átruházására irányuló szerződés esetén: az Egyetemnek fizetendő díj, illetve
minden pénzben kifejezhető ehhez kapcsolódó juttatás, kivéve a licenciavevő által kutatási
vagy egyéb szerződések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat;
d) Az Egyetem általi hasznosítás esetén: Az az összeg, amelyért a szellemi alkotás a piacon beszerezhető lenne.
39. § A befolyó összegből az adott szellemi alkotás értékelésével és a jogi oltalmának megszerzésére
és hasznosítására irányuló eljárással kapcsolatos költségeket kell először kifizetni. A vonatkozó
költségeket a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság tartja nyilván és hagyja jóvá.
40. § Az alkotói díj mértéke: Az alkotói díj a fenti költségekkel való csökkentése után a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő alkotók , az Innovációs Alap, az Egyetem menedzsment egységei, és az alkotó szervezeti egysége között kerül felosztásra. A felosztás fő szabálya az, hogy a
szellemi alkotás hasznosításában résztvevő menedzsment szervezeti egységek (különösen a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság, speciális ipari kapcsolati egységek, például a DélAlföldi Neurobiológiai Tudásközpont) és az Innovációs Alap együttes részesedése nem haladhatja meg a 40%-ot, ahol az Innovációs alap részesedése nem lehet kevesebb, mint 20 %. A menedzsment szervezeti egységek és az Innovációs Alap közötti felosztást az Egyetem hasznosításban betöltött szerepe határozza meg. A szellemi alkotás létrehozásában közreműködő alkotók részesedése nem lehet kevesebb, mint 50%, azok közvetlen munkahelye, illetve az őket foglalkoz-
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tató egyetemi egység (jellemzően kar) részesedése nem lehet több, mint 10%. A kutatók javára
fizetendő hányadot legkésőbb a díj beérkezését követő 60 napon belül folyósítani kell.
41. § Az alkotói díj és a költségek összegéről, a kifizetés módjáról az Egyetem és az alkotó között létrejövő szerződés rendelkezik. A szerződések a Szabályzat 7/a – 7/g. sz. mellékletében található
minták alapján köthetők meg.
IX. A SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE, JOGORVOSLAT
42. § Amennyiben az alkotók a szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotásukat az Egyetemmel határidőben nem ismertetik, vagy a Szabályzat rendelkezéseit egyébként megszegik, fegyelmi és az
adott jogviszonyra irányadó jog szerint kártérítési felelősséggel tartoznak.
43. § Amennyiben az alkotó a Szabályzat szerinti eljárás során az Egyetem nevében eljáró bármely
személy, vagy szerv döntését sérelmesnek találja, a döntéstől számított 10 napon belül jogorvoslatért fordulhat a rektorhoz, az Innovációs Bizottság döntésével szemben pedig a Szenátushoz. A
rektor döntése ellen felülvizsgálati kérelem terjeszthető elő a bíróságon.
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44. § A már megkötött és hatályban levő díjszerződéseket kivéve, a jelen Szabályzat rendelkezéseit a
folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.
45. § A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a 8. sz. mellékletben felsorolt jogszabályok (különösen: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról
szóló 1997. évi XI. törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény,
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv) rendelkezései az irányadóak.
46. § Jelen Szabályzatot a Szenátus 2011. év május hó 30. napján tartott ülésén, 101/2011 sz. határozatával elfogadta, és az Egyetemi Értesítőben történő közzétételének napján lép hatályba. Ezzel
egyidejűleg a Szenátus 2007. év december 17. napján hozott 221/2007. számú határozatával elfogadott Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat hatályát veszti.

Dr. Szabó Gábor s. k.
rektor
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1. számú melléklet
A SZELLEMI ALKOTÁSOK BEJELENTÉSÉNEK KÖTELEZŐ TARTALMI
ELEMEI
Az alkotók szellemi alkotásaikat a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság honlapján található
szellemi alkotás bejelentő űrlapon, elektronikus úton ismertetik az Egyetemmel.
A beérkező űrlapokat a Kutatás-fejlesztési és Innováció Igazgatóság további információ beszerzését és
a találmány iparjogvédelmi és hasznosítási szempontú értékelését követően terjeszti véleményezésre az
Innovációs Bizottság elé.
Az ismertető bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő alkotók nevét,
b) az alkotás létrejöttekor az intézménnyel fennálló jogviszony megjelölését,
c) ha többen alkották meg, valamennyi közreműködő nevét és a létrehozásban való közreműködésük
arányát,
d) az alkotás rövid bemutatását,
e) létrehozása során milyen ráfordítások történtek, az esetlegesen bevont külső erőforrások megnevezésével,
f) az alkotás létrehozásához felhasználtak-e valamilyen külső személytől vagy szervezettől származó
anyagot vagy felszerelést,
g) létezik-e olyan szerződés vagy egyéb kötelezettség, amely hatással lehet a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra,
h) az alkotó(k) rövid állásfoglalása a hasznosítási kilátásokról, illetve, hogy van-e és ha igen, honnan
mutatkozik érdeklődés a hasznosításra,
i) amennyiben az alkotás már ideiglenes vagy végleges jogi oltalomban részesült, akkor az azt igazoló
iratokat, és a nyilatkozatot az oltalmi jogosultságnak vagy – a szolgálati találmány esetét kivéve –
annak egy részének az Egyetemre történő átruházásáról,
j) a szellemi alkotással kapcsolatban az ismertetés időpontjáig a alkotó részéről milyen adatok, információk kerültek nyilvánosságra,
k) Magyarországon kívül indokolt-e más országban is a szabadalmaztatás.
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2. számú melléklet
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK
ÜGYRENDJE
I. Az Innovációs Bizottság jogállása és hatásköre
a) Az Innovációs Bizottság a Szegedi Tudományegyetem Szenátusának állandó bizottsága.
b) Hatásköre
Feladata a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatósággal együttműködve az Egyetem szellemi
tulajdon portfóliójának gazdagítása, kezelése.
Ennek keretében
– dönt saját napirendjéről és ügyrendjéről
– a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató előterjesztése alapján és a Szellemi tulajdon
kezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően dönt az Egyetem szellemi alkotásokkal
kapcsolatos jogainak gyakorlásáról, így különösen
– dönt az Egyetem munkavállalói, közalkalmazottai, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló dolgozói által létrehozott szellemi alkotások jogi helyzetéről (szolgálati, vagy
alkalmazotti találmányokkal kapcsolatos munkáltatói jogok), és az Egyetem jogainak gyakorlásáról, vagy az azokról történő lemondásról,
– véleményezi az új szellemi alkotásokat abból a szempontból, hogy indokolt-e iparjogvédelmi oltalomban részesítésük,
– az eset összes körülményeinek figyelembevételével dönt a megfelelő iparjogvédelmi oltalmi forma kiválasztásáról,
– javaslatot tesz a szellemi alkotás hasznosításának módjáról, így különösen licenciaszerződés megkötéséről, vagy hasznosító (spin-off) gazdasági társaság Egyetem általi alapításáról,
vagy abban való részesedésszerzésről.
II. Az Innovációs Bizottság szervezeti felépítése
a) A Bizottság elnökből és a Rektor által meghatározott számú, de legalább 9 tagból áll.
A Bizottság tagjainak száma nem lehet kevesebb, mint 7 fő. Amennyiben a Bizottság tagjainak
száma a megengedett legkisebb létszám alá csökken, a Rektor haladéktalanul gondoskodik új tagok kinevezéséről. Az új tagok kinevezéséig a Bizottság nem járhat el.
b) A Bizottság elnöke a mindenkori rektor. A Bizottság tagjai, a Szenátus feljogosító határozata
alapján a Rektor által felkért személyek.
c) A Bizottságnak hivatalból tagja az ÁOK a GYTK a TTIK és az MK innovációért felelős dékánhelyettese, annak hiányban a tudományos dékánhelyettes, és a Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Igazgató, aki egyben a Bizottság titkári feladatait is ellátja.
d) További tagjait úgy kell kiválasztani, hogy a Bizottság szakterületi reprezentációja lehetőség szerint teljes legyen.
e) A tagok megbízatása, a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgató és az innovációért felelős rektorhelyettes kivételével, 3 évre szól, amely egy alkalommal megújítható. A Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Igazgató és az innovációért felelős rektorhelyettes megbízatása hivatali idejére szól.
Az elnököt és a tagokat tevékenységükért tiszteletdíj nem illeti meg.
f) A Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik:
– lemondással,
– Rektor általi felmentéssel,
– halállal,
– munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony
megszűnésével.
g) Hallgatói részvétel
Mivel a Bizottság hatáskörébe nem tartoznak a hallgatókat érintő ügyek, a Bizottságban a hallgatói részvétel nem biztosított.
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h) A Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság előkészíti a Bizottság üléseit, illetve a Bizottság
titkárságaként is funkcionál.
III. Az Innovációs Bizottság működése
a) Ülésezési rend
A Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként ülést tart.
Ülés tartását nem igénylő, egyszerűbb ügyekben a Bizottság elektronikus úton dönt.
A Bizottságot az elnök kezdeményezésére a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság 15
napos határidővel bármikor összehívja.
A Bizottságot a tagok kétharmadának írásbeli (elektronikus vagy papír alapú) kérésére is 15
napos határidővel össze kell hívni.
b) Határozathozatal
Határozathozatalhoz a tagok kétharmadának érvényes szavazata szükséges. A Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
ba) Ülésen
A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
előterjesztést készít. A Bizottság ülésén az előterjesztésről tanácskozást folytat és szavazásra bocsátja.
bb) Ülés tartása nélkül
A Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság
előterjesztést készít. Ezeket szükség szerint, de legalább félévenként az Igazgatóság véleménynyilvánító levélszavazásra megküldi a Bizottságnak. A Bizottság tagjai 8 napon belül
leadják szavazataikat az Igazgatóságnak, aki azokat 5 napon belül megszámlálja, és a szavazás eredményéről tájékoztatja a Bizottság tagjait. Amennyiben az érintett kéri, vagy a
szavazás során egynél több tag a javaslat ellen szavaz, a javaslat megtárgyalására ülést
kell tartani. Legfeljebb egy ellenszavazat esetén a véleménynyilvánító levélszavazás ügydöntőnek minősül.
c) Jegyzőkönyvvezetés
Az Igazgatóság a Bizottság üléseiről, illetve az elektronikus szavazással hozott határozatokról
jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet a Bizottság tagjai az ülésen, az elektronikus úton elfogadott határozatokat pedig a Bizottság következő ülésén aláírásukkal látják el.
Az Igazgatóság a jegyzőkönyvet iktatja az adott szellemi alkotás aktájában, illetve külön is
nyilvántartja.
d) Nyilvánosság
A Bizottság ülései nem nyilvánosak, azokon a Bizottság tagjain kívül csak a Kutatás-fejlesztési
és Innovációs Igazgatóság munkatársai, valamint a Bizottság által felkért személyek vehetnek
részt.
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3. számú melléklet
KONZORCIUMI SZERZŐDÉS MINTA
KONZORCIUMI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
[A koordináló fél Támogatási megállapodás szerinti hivatalos megnevezése] mint Koordinátor,
másrészről
[A fél Támogatási megállapodás szerinti hivatalos megnevezése],
és
[A fél Támogatási megállapodás szerinti hivatalos megnevezése],
[A felek azonosítója …]
a továbbiakban egyenként vagy együttesen mint „Fél” vagy „Felek”
KÖZÖTT
az alábbi Projekt vonatkozásában
[Projekt neve]
rövid neve:
[mozaikszó]
a továbbiakban: “Projekt”
a mai napon az alábbiak szerint:
[Pályázat rövid leírása]
1. Fejezet: Definíciók
1.1 Definíciók
A nagy kezdőbetűvel kezdődő szavak (kifejezések) jelen szerződésben, a Részvételi szabályzatban vagy a Támogatási
szerződésben és annak mellékleteiben leírt jelentéssel bírnak az itt leírtak megismétlése nélkül.
1.2 További definíciók
„Konzorciumi terv”
A Konzorciumi terv az elvégzendő munka és a kapcsolódó elfogadott Konzorciumi költségvetés leírása, bele értve a fizetési ütemtervet a Közgyűlés által jóváhagyott frissítésekkel.
„Konzorciumi költségvetés”
A Konzorciumi költségvetés a Támogatási szerződés 1. számú mellékletében és a Konzorciumi tervben leírtak szerint a források elosztását jelenti pénzben vagy természetbeni juttatások formájában.
„Mulasztó Fél”
A Mulasztó Fél az a Fél, amelyről a Közgyűlés megállapította, hogy megszegte a jelen Konzorciumi szerződést és/vagy a
Támogatási szerződést a jelen Konzorciumi szerződés 4.2. pontjában meghatározottak szerint.
„Szükséges” jelentéses:
A Projekt megvalósítása során:
- Szükségesek a Hozzáférési jogosultságok, amennyiben a Hozzáférési jogok megadása nélkül a kedvezményezett Fél
a számára meghatározott feladatokat nem-, jelentős késedelemmel vagy számottevő anyagi vagy humánerőforrások bevonásával tudná teljesíteni.
- A saját létrehozott szellemi alkotások használata során:

A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata 15
- Szükségesek a Hozzáférési jogosultságok, amennyiben a Hozzáférési jogok megadása nélkül a saját létrehozott szellemi alkotások használata műszakilag vagy jogilag lehetetlen lenne.
„Software”
A Szoftver számítógép által valamely folyamatot elvégzése érdekében végrehajtható formában megadott vagy arra átalakított utasítások sorozatát jelenti, amelyet kézzel fogható adathordozón rögzítenek.
2. Fejezet: Célok
Jelen Konzorciumi szerződés célja a felek között a Projekt vonatkozásában fennálló kapcsolat részletezése, különös tekintettel a munka megszervezésére, a Projekt ügyvitelére, valamint a felek jogaira és kötelezettségére, ide értve többek között
a felelősséget, Hozzáférési jogokat és vitarendezést.
3. Fejezet: Hatálybalépés, időtartam és megszűnés
3.1 Hatálybalépés
Egy személy jelen Konzorciumi szerződés megfelelően meghatalmazott képviselője általi aláírásával válik szerződő Féllé.
Jelen Konzorciumi szerződés az első fejezetben rögzített Kezdőidőponttal lép hatályba.
Új fél a 3. számú mellékletet képező csatlakozási dokumentum új Fél és a Koordinátor általi aláírásával lép be a Konzorciumba. A csatlakozás a csatlakozási dokumentumban rögzített időponttal válik hatályossá.
3.2. Időtartam és megszűnés
Jelen Konzorciumi szerződés a Felek által a Támogatási szerződésben és jelen szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség maradéktalan teljesítéséig marad érvényes és hatályos.
A jelen Konzorciumi szerződés egésze, illetve egy vagy több fél abban való részvétele megszűnhet a jelen Konzorciumi
szerződésben vagy a támogatási szerződés 2. számú mellékletében rögzített feltételek szerint.
Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá a Támogatási szerződést, vagy a szerződést, illetve abban valamelyik fél részvételét megszünteti, a szerződés az érintett Fél/Felek vonatkozásában megszűnik, figyelembe véve a jelen Konzorciumi szerződés 3.3. pontjában rögzített lejáratot vagy megszűnést túlélő rendelkezéseket.
3.3. Jogok és kötelezettségek továbbélése
A jelen Konzorciumi szerződés lejáratát vagy megszűnését követően a Hozzáférési jogokkal, a Titoktartással – az ott rögzített határidő leteltéig –, valamint a Felelősséggel, Irányadó joggal és Vitarendezéssel kapcsolatos rendelkezések tovább élnek.
A Konzorciumot elhagyó fél tekintetében a szerződés megszűnése nem érinti az az előtt keletkező jogokat és kötelezettségeket, kivéve, ha a távozó Fél és a Közgyűlés erről másként állapodik meg. Ez magában foglalja a részvétel tartama alatti
kötelezettségek szerinti ráfordításokat, teljesítéseket és dokumentumokat.
4. Fejezet: A Felek kötelezettségei
4.1. Alapelvek
Mindegyik Fél köteles részt venni a Projekt hatékony megvalósításában, valamint annak során egymással együttműködni, a
feladatokat és a kötelezettségeket elvárható módon, pontosan és időben végrehajtani és teljesíteni a Támogatási szerződés
és jelen Konzorciumi szerződés rendelkezéseinek megfelelően, a belga jog szabályai szerint.
Mindegyik Fél köteles haladéktalanul tájékoztatást adni a Projektet lehetségesen érintő fontos információról, tényről, problémáról vagy késedelemről a Projekt irányítási struktúrájának megfelelő módon.
Mindegyik Fél köteles a Konzorciumi testületnek vagy a Koordinátornak feladatuk teljesítése érdekében kért valamennyi
információt megadni.
Mindegyik fél megtesz minden tőle elvárhatót a másik Félnek átadott információ vagy anyag pontosságának biztosítása során.
4.2. Szerződés megszegése
Amennyiben valamelyik felelős Konzorciumi testület azt tapasztalja, hogy bármelyik Fél a jelen Konzorciumi szerződést
vagy a Támogatási szerződést megszegi (pl. alacsony színvonalú munkát végez), a Koordinátor a Felet írásban felszólítja
annak orvoslására 30 napos határidő tűzése mellett.
Amennyiben jelentős a szerződésszegés, és azt a határidőn belül nem orvosolják, vagy azt orvosolni nem lehet, a Közgyűlés a Felet Mulasztó Félnek tekinti, és dönt annak jogkövetkezményeiről, ide értve a Fél részvételének megszüntetését.
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4.3. Harmadik fél bevonása
Amennyiben valamelyik fél alvállalkozót vesz igénybe, vagy más módon von be harmadik felet (ide értve a kapcsolt entitásokat is), a Projekt vonatkozó részét illető teljesítéséért valamint a harmadik félnek a jelen Konzorciumi és a Támogatási
szerződés rendelkezéseinek való megfeleléséért is kizárólagosan felel, biztosítania kell továbbá, hogy a harmadik fél bevonása nem érinti a többi Félnek a jelen Konzorciumi és a Támogatási szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit.
5. Fejezet: A Felek egymással szembeni felelőssége
5.1. Szavatosság kizárása
A Projekt során a Felek az egymásnak átadott információk és anyagok (ide értve a Háttértalálmányokat és a létrejövő szellemi alkotásokat) vonatkozásában kizárnak minden szavatosságot azok hatékonysága vagy célnak való megfelelése körében, valamint harmadik fél általi tulajdonjogi jogosultságok megsértésének hiányáért.
A fentiek alapján,
- az átvevő fél minden esetben kizárólagosan felel az ilyen információk vagy anyagok használatáért, és
- a hozzáférési jogokat biztosító fél nem felel a harmadik fél általi tulajdonjogi jogosultságok megsértéséért, amely
másik Fél (vagy kapcsolt entitásai) hozzáférési jogainak gyakorlása során merül fel.
5.2. A szerződéses felelősség kizárása
Egyik Fél sem felel a másikkal szemben a közvetett veszteségekért vagy károkért, mint a haszon-, bevétel-, vagy remélt
szerződés elmaradása, kivéve, ha azokat szándékos magatartással vagy a titoktartási kötelezettség megsértésével okozzák.
A Felek anyagi felelőssége a többi Féllel szemben legfeljebb a Projektből a Támogatási szerződés 1. számú mellékletében
rögzített részesedésének (vagy annak kétszerese) mértékéig terjedhet, kivéve, ha a kárt szándékosan vagy az elvárható gondosság megszegésével okozták.
A jelen Konzorciumi szerződés rendelkezései nem vonatkoznak a Felek szerződésen kívüli felelősségének módosítására
vagy korlátozására.
5.3. Harmadik félnek okozott kár
A harmadik félnek a Felek jelen Konzorciumi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséből, vagy a létrejövő szellemi alkotások, illetve a háttértalálmányok használatából származó károkért vagy sérülésekért a Felek egyenként viselik a
felelősséget.
5.4. Vis major
A vis major miatti szerződésszegésért a Felek nem tartoznak helytállni. A Felek kötelesek az illetékes Konzorciumi testületet a vis majorról a körülmények szerint mihamarabb tájékoztatni. Amennyiben a vis major következményeit az értesítést
követő 6 héten belül nem sikerül leküzdeni, az illetékes Konzorciumi testület dönt a feladatok átadásáról.
6. Fejezet: Irányítási struktúra
6.1. Általános struktúra
A Konzorcium szervezeti felépítése az alábbi Konzorciumi testületekből áll:
Közgyűlés: a Konzorcium legfőbb döntéshozó testülete
Igazgatóság: a Projekt végrehajtását felügyelő testület, amely beszámol és felel a Közgyűlésnek
Alprojekt bizottság: az Alprojektek ügyviteli csoportjai.
A Koordinátor: az a jogi személy, amely a Felek és az Európai Unió Bizottsága között közvetít. A Koordinátor a Félként
végzett feladatain túl felel a Támogatási szerződésben és a jelen Konzorciumi szerződésben leírt feladataiért is.
Ügyviteli támogató csoport segíti az Igazgatóságot és a Koordinátort.
6.2. Valamennyi Konzorciumi testület általános működési eljárásai
6.2.1. Részvétel a megbeszéléseken
A Konzorciumi testület bármely tagja (továbbiakban: „Tag”):
- köteles személyesen vagy képviselő útján részt venni a Konzorciumi testület ülésein;
- kinevezhet helyettest vagy meghatalmazottat az üléseken vagy a szavazáson való részvételre;
- az üléseken a többi taggal együttműködve vesz részt.
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6.2.2.1. Összehívott ülés:
A Konzorciumi testület ülését annak elnöke hívja össze.
Rendes ülés
Közgyűlés
Legalább évente egyszer
Igazgatóság

Legalább negyedévente

Alprojekt bizottság

Legalább 2 havonta

Rendkívüli ülés
Az Igazgatóság vagy a Közgyűlés
tagjai egyharmadának írásban benyújtott kérésére
Az Igazgatóság bármely tagjának
írásban benyújtott kérésére
A kapcsolódó Alprojekt bizottság
bármely tagjának írásban benyújtott kérésére

6.2.2.2. Értesítés az ülésről:
A Konzorciumi testület elnöke az ülésre minden tagnak írásos értesítést küld a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb
az ülést megelőző alábbi időtartamon belül:
Közgyűlés
Igazgatóság
Alprojekt bizottság

Rendes ülés
45 naptári nap
14 naptári nap
10 naptári nap

Rendkívüli ülés
15 naptári nap
7 naptári nap
7 naptári nap

6.2.2.3. A napirend továbbítása
A Konzorciumi testület elnöke minden tagnak megküldi az írásos (eredeti) napirendet legfeljebb az ülést megelőző alábbi
időtartamon belül:
Közgyűlés
Igazgatóság
Alprojekt bizottság

21 naptári nap, 10 naptári nap rendkívüli ülés esetén
7 naptári nap
7 naptári nap

6.2.2.4. Napirendi pontok hozzáadása:
Meg kell jelölni azokat a napirendi pontokat, amelyben a Konzorciumi testület tagjainak döntése szükséges.
A Konzorciumi testület bármely tagja hozzáadhat pontokat az eredeti napirendhez a többi tag írásos értesítésével, legfeljebb
az ülést megelőző alábbi időtartamon belül:
Közgyűlés
Igazgatóság
Alprojekt bizottság

14 naptári nap, 7 naptári nap rendkívüli ülés esetén
2 naptári nap
2 naptári nap

6.2.2.6. Döntéseket ülés tartása nélkül is lehet hozni, amennyiben a Koordinátor az írásos dokumentumot a Konzorciumi
testület valamennyi tagjának megküldi, amelyet a (6.2.3 pont szerinti) többség aláírásával fogad el.
6.2.2.7. Konzorciumi testület ülését telekonferencia vagy más telekommunikációs eszköz útján is meg lehet tartani.
6.2.2.8. A döntések a Jegyzőkönyv vonatkozó részének elfogadásával lesznek kötelező erejűek a 6.2.5 pont rendelkezései
szerint.
6.2.3. Szavazási szabályok és határozatképesség
6.2.3.1. A Konzorciumi testületek érvényesen csak a Tagok kétharmadának (2/3) személyes vagy képviselő útján való
részvételével tanácskozhat és hozhat döntéseket (határozatképesség).
6.2.3.2. A Konzorciumi testület minden személyesen vagy képviselő útján résztvevő Tagjának egy szavazata van.
6.2.3.3. Mulasztó Fél nem szavazhat.
Döntéseket kétharmados (2/3) többséggel hozzák meg.
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6.2.4. Vétójog
6.2.4.1. Az a Tag, amelynek saját feladatait, teljesítési idejét, költségeit, kötelezettségeit, szellemi alkotásokkal kapcsolatos
jogosultságait vagy más jogos érdekeit bizonyíthatóan hátrányos módon érintené a Konzorciumi testület döntése, a döntéssel vagy annak vonatkozó részével szemben vétó joggal élhet.
6.2.4.2. Amennyiben a döntés a napirenden előre látható, a Tag e döntés ellen vétójogával csak az ülés során élhet.
6.2.4.3. Amennyiben egy döntést a napirendhez az ülés előtt vagy közben hozzáadott pontról hoznak, a Tag ezzel szemben
vétójoggal az ülésen és a jegyzőkönyv tervezetének elküldésétől számított 15 napon belül élhet.
6.2.4.4. A vétójog gyakorlása esetén az érintett Konzorciumi testület tagjai kötelesek mindent megtenni a vétót kiváltó ügy
megoldása érdekében valamennyi fél kölcsönös megelégedése érdekében.
6.2.4.5. Egyik fél sem gyakorolhatja vétó jogát az őt Mulasztó félnek kimondó döntés ellen. A Mulasztó fél nem gyakorolhatja vétó jogát a Konzorciumban való részvételével és tagságának megszüntetésével, vagy ezek következményeivel kapcsolatos döntésekkel szemben.
6.2.4.6. Az a fél, amelyet a Konzorcium elhagyására köteleznek, e döntéssel szemben nem élhet vétójogával.
6.2.5. Az ülések jegyzőkönyvei
6.2.5.1. A Konzorciumi testület elnöke minden ülésről írásos jegyzőkönyvet készít, amely a meghozott döntések hivatalos
jegyzéke. A tervezett jegyzőkönyvet az ülés utáni 10 naptári napon belül a Tagoknak megküldi.
6.2.5.2. A jegyzőkönyvet elfogadottnak kell tekinteni, ha az elküldéstől számított 15 napon belül nem tiltakozik írásban az
elnöknél a jegyzőkönyv tervezetének pontosságával kapcsolatban.
6.2.5.3. Az elnök a Konzorciumi testület tagjainak és a Koordinátornak megküldi az elfogadott jegyzőkönyvet, aki azt biztonságba helyezik.
Kérés esetén a Koordinátor hitelesített másolatot ad ki a Feleknek.
6.3. Valamennyi Konzorciumi testület különös működési eljárásai
6.3.1. Közgyűlés
A 6.2. pont rendelkezései az alábbiakkal egészülnek ki:
6.3.1.1. Tagok
6.3.1.1.1. A Közgyűlés a Felek képviselőiből áll fel (továbbiakban Közgyűlési tag).
6.3.1.1.2. A Közgyűlés megfelelően meghatalmazott tagjai a Konzorciumi szerződés 6.3.1.2. pontja szerinti ügyeket megvitathatják, tárgyalhatják és azokról dönthetnek.
6.3.1.1.3. A Koordinátor vezeti a Közgyűlés üléseit, kivéve, ha a Közgyűlés másként nem dönt.
6.3.1.1.4. A Felek a Közgyűlés valamennyi döntését kötelesek elfogadni.
Ez nem érinti a Felek azon jogát, hogy a Vitarendezésről szóló 11.8 pont szerint a vitás ügyek rendezése érdekében eljárást
kezdeményezzenek.
6.3.1.2. Döntések
A Közgyűlés saját kezdeményezésére előterjesztéseket tehet és dönthet a jelen pontban leírt eljárások során, valamint az
Igazgatóság által előterjesztett kérdésekben is eljárhat és dönthet.
A következő döntéseket a Közgyűlés hozza meg:
Tartalom, pénzügyek és szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok
a) a Támogató által jóváhagyandó, a Támogatási szerződés 1. számú mellékletének megváltoztatására vonatkozó előterjesztések
b) a Konzorciumi terv megváltoztatása (ide értve a Konzorciumi költségvetést)
c) visszalépés az 1. számú melléklettől (Háttértalálmányokat beleértve)
d) a 2. számú melléklet kiegészítése (Háttértalálmányokat nem beleértve)
e) a 4. számú melléklet kiegészítése (Kapcsolt entitások felsorolása)
f) a 6. számú melléklet kiegészítése (Harmadik felek felsorolása)
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A Konzorcium fejlődése
a) harmadik Fél belépése a Konzorciumba és a belépéssel kapcsolatos feltételek jóváhagyása
b) valamely Fél kilépése a Konzorciumból és a kilépéssel kapcsolatos feltételek jóváhagyása
c) valamely Fél Mulasztó félként való megállapítása
d) a Mulasztó fél által teljesítendő, a mulasztást orvosoló teljesítések
e) a Mulasztó fél Konzorciumban való részvételének megszüntetése és az ehhez szükséges intézkedések
f) előterjesztés a Támogató felé a Koordinátor személyének megváltoztatása érdekében
g) előterjesztés a Támogató felé a Projekt egészének vagy részének felfüggesztése érdekében
g) előterjesztés a Támogató felé a Projekt és a Konzorciumi szerződés megszüntetése érdekében
Kinevezések
Az 1. számú melléklet alapján szükség szerint az alábbiak kinevezése:
a) Alprojekt vezetők
b) Igazgatósági tagok
6.3.2. Igazgatóság
A 6.2. pont szerinti szabályok az alábbiakkal egészülnek ki:
6.3.2.1. Tagok
Az Igazgatóságot a Koordinátor és az Alprojekt vezetők alkotják a Közgyűlés kinevezése alapján (továbbiakban Igazgatósági tagok).
Az Igazgatóság üléseit a Koordinátor vezeti ellenkező döntés hiányában.
6.3.2.2. Jegyzőkönyv az ülésekről
Az Igazgatósági ülésekről készült jegyzőkönyvet elfogadásuk után tájékoztatásul a Koordinátor küldi meg a Közgyűlés tagjainak.
6.3.2.3. Feladatok
6.3.2.3.1. Az Igazgatóság készíti elő a Közgyűlés üléseit, javaslatot tesz a döntésekre és elkészíti a napirendet a 6.3.1.2 pont
rendelkezéseinek megfelelően.
6.3.2.3.2. Törekszik a Felek közötti együttműködés megteremtésére.
6.3.2.3.3. Az Igazgatóság felel a Közgyűlés döntéseinek pontos végrehajtásáért és megvalósításáért.
6.3.2.3.4. Az Igazgatóság figyelemmel kíséri a Projekt eredményes és hatékony megvalósítását.
6.3.2.3.5. Az Igazgatóság továbbá a Projekt előmeneteléről legalább 6 havonta információkat kér be annak érdekében, hogy
azok vizsgálatával megállapíthassa a Projekt Konzorciumi tervvel való megfelelését, és szükség esetén a Konzorciumi terv
módosítását javasolhatja a Közgyűlésnek.
6.3.2.3.6. Az Igazgatóság:
a) kezdeményezi, koordinálja és igazgatja az Alprojekt(ek)et
b) a Koordinátor javaslatára megválasztja az Ügyviteli támogató csoport tagjait
c) segíti a Koordinátort a Támogatóval való ülések szervezésében és a kapcsolódó adatok és teljesítések előkészítésében
d) elkészíti a sajtókiadványok tartalmát és időzítését, valamint a Konzorcium vagy a Támogató által javasolt közös
publikációkat a Támogatási szerződés II. 30.3 pontja szerint.
6.3.2.3.7. A Közgyűlés döntése szerint eltörölt feladatok esetén az Igazgatóság az érintett Felek feladatainak és a költségvetésnek átcsoportosítása során javaslatot tesz a Közgyűlésnek. Az átcsoportosítás során figyelembe kell a döntést megelőzően hozott, meg nem szüntethető jog szerinti kötelezettségeket.
6.3.3. Alprojekt Bizottságok
A 6.2. pont szerinti szabályok az alábbiakkal egészülnek ki:
6.3.3..1 Tagok
Az Alprojekt Bizottságba minden olyan tag egy képviselőt delegálhat, amelynek feladatai vannak a kapcsolódó Alprojektben (továbbiakban Alporjekt tag).
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Az Alprojekt vezető vezeti a Bizottság üléseit.
6.3.3.2. Feladatok
Az Alprojekt Bizottságok intézik a kapcsolódó Alprojektekkel kapcsolatos feladatokat, különösen:
a) átadja az időszakos beszámolókat és Alprojekt eredményeket az Igazgatóság és a Koordinátor részére,
b) ellenőrzi a beszámolók minőségét,
c) a jövőre nézve megvalósítási tervet készít az Alprojekten belül tevékenységekkel kapcsolatban, amellyel az Igazgatóság változtatási javaslatokat tehet a Konzorciumi tervvel és a Támogatási tervvel kapcsolatban
d) az új Felek Támogatási szerződéshez és konzorciumi szerződéshez való csatlakozásával kapcsolatban javaslatot tehet az Igazgatóságnál az Alprojektben való részvétel vonatkozásában
e) értesíti az Igazgatóságot és a Koordinátort, amennyiben az Alprojekt vonatkozásában a teljesítésekben késedelem,
vagy a kötelezettségek megszegése merül fel
f) az Igazgatóság kérésére a feltételezett kötelezettségszegés esetén kivizsgálja és dokumentálja azt, és az Igazgatóságnál javaslatot tesz az ügy orvoslása érdekében
g) dönt az Alprojektben résztvevő Felek közötti feladatok és költségvetés megváltoztatásáról, amennyiben az nem terjed túl az Alprojekten és annak költségvetésén.
6.3.3.3. Az Alprojekt vezetése
Közgyűlés nevezi ki az egy Alprojektek vezetőit.
Az Alprojektek vezetőinek kizárólag az alábbi feladatai vannak:
a) az Alprojekt tagjai és amennyiben kapcsolódik, az Igazgatóság irányában közvetíti az Alprojektre vonatkozó terveket, teljesítéseket, dokumentumokat és információkat
b) az Alprojekt megvalósítási tervét benyújtja az Igazgatóságnak felülvizsgálata és a Konzorciumi terv frissítésének javaslata céljából.
c) napi rendszerességgel koordinálja az Alprojekt szerint ellátandó technikai munka haladását
d) nyomon követi a Konzorciumi testület döntéseit, amennyiben azok hatással vannak az Alprojektre
e) tanácsot ad a Koordinátornak, amennyiben a Konzorciumi tervben eltéréseket tapasztal, ide értve a teljesítés késedelmét is.
6.4. Koordinátor
6.4.1. A Koordinátor közvetít a Felek és a Támogató között, valamint elvégzi azokat a feladatokat, amelyeket a Támogatási
szerződés és a Konzorciumi szerződés előír.
6.4.2. A Koordinátor különösen felel:
a) a Felek kötelezettségei teljesítésének nyomon követéséért
b) nyilván tartja a tagok és más kapcsolattartó személyek címeit
c) összegyűjti, a konzisztencia igazolása céljából megvizsgálja és benyújtja a beszámolókat és más átadandókat (ide
értve a pénzügyi nyilatkozatokat és kapcsolódó igazolásokat) a Támogatónak.
d) továbbítja a Projekttel kapcsolatos dokumentumokat és információkat az Alprojekt vezetőinek és között, valamint
más Felek részére is
e) felügyeli a Közösségi pénzügyi hozzájárulást, és ellátja a pénzügyi feladatokat a 7.3 pont szerint
f) kérésre a hivatalos másolatot ad ki azokról az eredeti dokumentumokról, amelyek kizárólagosan vannak birtokában,
amennyiben azok a Felek számára valamely követelés érdekében szükségesek.
6.4.3. Amennyiben a Koordinátor nem képes feladatait ellátni a Közgyűlés javasolhatja a Támogatónak a Koordinátor leváltását.
6.4.4. A Koordinátor nem járhat el, és nem tehet jogilag kötelező nyilatkozatok egyik fél érdekében sem.
6.4.5. A Koordinátor feladatai kizárólag a jelen Konzorciumi szerződésben és a Támogatási szerződésben meghatározott
mértékig terjedhetnek.
6.5. Ügyviteli támogató csoport
Az Ügyviteli támogató csoportra a Koordinátor tesz javaslatot, amelyet az Igazgatóság nevez ki, feladata az Igazgatóság és
a Koordinátor munkájának támogatása és elősegítése a Közgyűlés döntéseinek végrehajtása érdekében, valamint a Projekttel kapcsolatos napi ügyviteli feladatok ellátása.
7. Fejezet: Pénzügyi rendelkezések
7.1. Általános elvek
7.1.1. A pénzügyi hozzájárulás elosztás
A Projekthez való Közösségi pénzügyi hozzájárulást a Koordinátor osztja el
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- a Konzorciumi tervben meghatározott a Konzorciumi költségvetés,
- a beszámolók Támogató által jóváhagyása, és
- a 7.3. pont szerinti fizetési feltételek szerint.
A Felek forrást kizárólag a Konzorciumi terv szerint elvégzett feladataikért kaphatnak.
7.1.2. Igazoló kiadások
A Felek szokványos számviteli és ügyviteli alapelvei és gyakorlata szerint, minden Fél egyenként felel a Projekttel kapcsolatos kiadásai igazolásáért a Támogató irányában. Sem a Koordinátor, sem pedig másik Fél nem felel az ilyen költségek
igazolásáért.
7.1.3. Finanszírozási alapelvek
Az a Fél, amely a Konzorciumi költségvetés alapján számára juttatott összegnél kevesebbet költ, kizárólag a megfelelően
igazolt tényleges kiadásait számolhatja el.
Az a Fél, amely a Konzorciumi költségvetés alapján számára juttatott összegnél többet költ, legfeljebb a részesedésének
mértékéig számolhatja el a megfelelően igazolt tényleges kiadásait.
7.1.4. A Felek részvétele megszüntetésének anyagi következményei
Az a Fél, amely kilép a Konzorciumból, köteles visszafizetni a kapott forrásokat, kivéve a Támogatótól vagy mástól kapott
hozzájárulást. Ezen felül a Mulasztó fél a jelen Konzorciumi szerződés 5.2 pontjában rögzített mértékig a többi fél által elvégzett feladatokra és feladataira tekintettel további költségeket köteles viselni.
7.2. Költségvetés
A Konzorciumi költségvetést a kapcsolódó Felek szokványos számviteli és ügyviteli alapelvei és gyakorlata szerint kell.
7.2.1. A költségvetésben előirányzott költségek alkalmasak a 100% -os megtérítésre
A költségeket a Konzorciumi költségvetésben az alábbi fontossági sorrendben lehet elszámolni:
a) a Koordinátor által elérhetővé tett anyagi források kezeléséhez szükséges banki és átutalási költségek,
b) a Felek indokolt költségei az alábbiakkal kapcsolatban:
- a Támogatási szerződés szerint szükséges pénzügyi nyilatkozatokra vonatkozó igazolások kézbesítése
- a módszertannal kapcsolatos igazolások kézbesítése, kivéve, ha azt a költséget már megtérítették a kedvezményezettnek korábbi Támogatási szerződés alapján és a módszertan nem változott (II.4.4 és II.14.1)
- az új kedvezményezettek felhívásával kapcsolatos költségek
c) jelen szerződés frissítésével kapcsolatos költségek
d) a Koordinátor és az Ügyviteli támogató csoport ügyviteli költségei
e) [az Igazgatóság feladataival kapcsolatos költségek]
f) szellemi alkotások oltalmával kapcsolatos költségek
g) a közzététel költségei
h) az elnökök feladataival kapcsolatos költségek
i) egyéb költségek, amelyek alkalmasak a 100% -os költségtérítésre
7.2.2. A koordinációs költségek elszámolása
A kutatás koordinációjának költségei, amelyeket nem lehet ügyviteli költségként elszámolni a Támogatási szerződés 2.
számú melléklete szerint (II.16.5) külön kell kezelni.
7.3. Kifizetések
7.3.1. A Felek számára a kifizetések juttatása kizárólag a Koordinátor feladata.
A Koordinátor különösen:
- haladéktalanul értesíti a Felet a bankszámlájára átutalt összeg összetételéről és az átutalás időpontjáról, megadva a
vonatkozó referenciákat
- szorgalmasan ellátja feladatait a források pontos ügyvitele és a pénzügyi nyilvántartások vezetése során
- elkülönítve kezeli a Projekthez való Közösségi pénzügyi hozzájárulást a többi üzleti számlától, saját vagyonától, kivéve, ha a Koordinátor állami szerv vagy jogszabály szerint nem járhat így el.
7.3.2.
A fizetési ütemtervet, amely az előfinanszírozás és belső kifizetések átutalását tartalmazza, az alábbiak szerint kell kezelni:
- az elszámolható költségeket a Konzorciumi terv szerinti jövőbeli munkákra külön részletekben kell kifizetni (pl. 6
havonta 30%) a Közgyűlés valamint az Alprojekt bizottság kapcsolódó döntéseivel összhangban, a Bizottság által
elfogadott költségeket a Félnek a beszámolási időszakban már kifizetett összegekre tekintettel kell kifizetni.
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A Koordinátor visszatarthat bármely kifizetést annak a Félnek, amelyről a felelős Konzorciumi testület megállapította,
hogy az a Konzorciumi szerződést vagy a Támogatási szerződést megszegte, vagy annak a kedvezményezettnek, amely a
jelen Konzorciumi szerződést még nem írta alá.
A Koordinátor jogosult a Mulasztó Félnek már kifizetett összeget visszavenni.
8. Fejezet: Létrehozott szellemi alkotások
A Létrehozott szellemi alkotások vonatkozásában a Támogatási szerződés II.26. - II.29. pontjai érvényesek az alábbi kiegészítésekkel:
8.1. Közös tulajdon
1. OPCIÓ:
Amennyiben közös tulajdonra vonatkozó megállapodást nem kötöttek:
- a közös tulajdonosok jogosultak a létrehozott szellemi alkotás használatára díjfizetés és a másik tulajdonos(ok) előzetes jóváhagyása nélkül, és
- a közös tulajdonosok jogosultak harmadik félnek nem kizárólagos licenciát adni, allicencia lehetősége nélkül, az
alábbi feltételek szerint:
- legalább 45 nappal korábban értesíteni kell a többi tulajdonost; és
- megfelelő és méltányos ellentételezést kell nyújtani a többi közös tulajdonosnak.
2. OPCIÓ:
Közös tulajdon esetén a társtulajdonosok jogosultak a létrejött szellemi alkotás használatára, nem kizárólagos licenciát adhatnak a többi tulajdonos jóváhagyása, ellentételezés vagy más beszámolás kötelezettség nélkül, kivéve, ha a társtulajdonosok másként állapodnak meg.
A társtulajdonosok az oltalommal kapcsolatos minden intézkedésben és a költségek megosztásában előre megállapodnak.
8.2. Létrejött szellemi alkotás átadása
8.2.1. A Felek átruházhatják a létrejött szellemi alkotást a Támogatási szerződés II.27 pontja szerint.
8.2.2 Jelen Konzorciumi szerződés 6. számú mellékletében meg lehet jelölni azt a konkrét harmadik felet, amelyre a létrejött szellemi alkotást át kívánják ruházni. A többi fél lemond arról a jogáról, hogy a megjelölt harmadik félre való átruházással szemben kifogással éljen a támogatási szerződés II.27.3 pontja szerint.
8.2.3. Az átruházó Fél köteles értesíteni a többi felet és biztosítja, hogy a többi Fél jogait az átruházás nem érinti.
Jelen szerződés aláírását követően a 6. számú melléklet módosításához a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
8.2.4. A Felek rögzítik, hogy vagyonuk fontos részét érintő egyesülés vagy értékesítés esetén valamennyi Fél olyan titoktartási kötelezettség hatálya alá esik, amely meggátolja abban, hogy a műveletet megelőző teljes 45 napos határidőt az értesítés tekintetében be tudja tartani a Támogatási szerződés II. 27.2 pontjának megfelelően.
8.3. Közzététel
8.3.1. Publikáció
8.3.1.1. A közzétételre – nem kizárólagosan ide értve a publikációkat és előadásokat – a Támogatási szerződés II.30.3 pontjában rögzített eljárást kell alkalmazni.
A tervezett publikációt megelőzően legalább 45 nappal korábban kell értesítést küldeni. A publikációval szembeni kifogást
a Támogatási szerződéssel összhangban, írásban a Koordinátorral vagy más érdekelt Féllel kell közölni az értesítés átvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben a fenti határidőn belül kifogás nem érkezik, a publikációt jóváhagyottnak kell
tekintetni.
8.3.1.2. A kifogás megalapozott, amennyiben
a) a kifogást emelő fél jogos tudományos vagy üzleti érdekeibe ütközik a publikáció, vagy
b) a kifogást emelő fél létrejött vagy háttér- szellemi alkotásaira hátrányos hatással van.
A kifogásnak pontos kérést kell tartalmaznia a szükséges módosításokat illetően.
8.3.1.3. Amennyiben kifogást emelnek, az érintett Fél megvitatja a kifogás okának megoldását a kifogást emelő Féllel időkeret meghatározásával (például a tervezett publikáció módosításával, és/vagy az információ publikációt megelőző védelmével), a kifogást emelő fél pedig nem akadályozhatja indokolatlanul a publikációt, amennyiben a megbeszélést követően
a megfelelő lépéseket megteszik a felek.
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8.3.2. Másik Fél Létrehozott szellemi alkotásának vagy Háttértalálmányának publikációja
A kétségek elkerülése érdekében egyik Fél sem jogosult a másik létrehozott szellemi alkotásának vagy háttértalálmányának
publikációjára, még akkor sem, ha az a sajátjával összeolvadt, a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül, a 8.3.1 szerinti kifogás hiánya nem minősül jóváhagyásnak.
8.3.3. Együttműködési kötelezettség
A Felek vállalják, hogy a létrehozott szellemi alkotásait vagy Háttértalálmányait tartalmazó disszertációk vagy szakdolgozatok időszakonkénti beadása, vizsgálata, publikációja és megvédése érdekében és során egymással együttműködnek a titoktartási és publikációra vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével.
8.3.4. Nevek, logók és védjegyek használata
A Felek a Konzorciumi szerződés alapján nem jogosultak használni egymás nevét, logóit vagy védjegyeit a reklámozás,
hirdetés vagy más hasonló tevékenység során a jogosult Fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül.
9. Fejezet: Hozzáférési jogok
9.1. A Háttértalálmányok körébe tartozó jogok
1. OPCIÓ:
9.1.1. A Felek az 1. számú mellékletben azonosítják azokat a Háttértalálmányokat, amelyekhez egymásnak a hozzáférési
jogokat a Konzorciumi szerződés és a Támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosítják. Az azonosítás történhet:
- a téma megadásával, valamint lehetőség szerint
- a Fél szervezeti egységének megnevezésével.
9.1.2. A tulajdonos írásos értesítés mellett további Háttértalálmányokat adhat az 1. számú melléklethez a Projekt időtartama
alatt, mindazonáltal kizárólag a Közgyűlés adhat engedélyt a Feleknek, hogy Háttértalálmányaikat az 1. számú mellékletről
töröljék.
9.1.3. A Felek rögzítik, hogy minden olyan háttértalálmány, amely az 1. számú mellékleten nincs feltüntetve, kifejezetten
nem tartozik a Hozzáférési jogok hatálya alá, mindazonáltal a Felek megállapodnak, hogy az 1. számú melléklet szükség
esetén és kérésre történő kiegészítése érdekében egymással jóhiszeműen tárgyalásokat folytatnak, a tulajdonos azonban
nem kötelezhető arra, hogy saját Háttértalálmányát az 1. számú mellékleten feltüntesse.
9.1.4. Amennyiben egy Fél a meghatározott találmányát kifejezetten nem kívánja rendelkezésre bocsátani, a 2. számú mellékleten azt ekként megjelölve tüntetheti fel, ahonnan a tulajdonos Fél a Projekt időtartama alatt írásos értesítés mellett azt
törölheti. Kizárólag a Közgyűlés adhat engedélyt egy Félnek arra, hogy Háttértalálmányát a 2. számú mellékleten feltüntesse.
2. OPCIÓ:
A Támogatási szerződés rendelkezéseivel összhangban a Felek a 2. számú mellékleten bármely meghatározott Háttértalálmányt feltüntethetnek mint amely nem tartozik a Hozzáférési jogok biztosításának kötelezettsége alá a jelen Konzorciumi
szerződés rendelkezései szerint. Valamennyi egyéb Háttértalálmány, amely nincs feltüntetve a 2. számú mellékleten a Hozzáférési jogok hatálya alá tartozik a jelen Konzorciumi szerződés rendelkezései szerint.
9.2. Általános elvek
9.2.1. A Felek a Konzorciumi terv szerint végzik feladataikat, és önállóan felelnek azért, hogy a Projekt körében végzett
cselekményeikkel nem sértik meg harmadik fél tulajdonosi jogait.
9.2.2. A Támogatási szerződés II.32.3. pontjában leírtak szerint a Felek késedelem nélkül értesítik a Konzorciumot a Háttértalálmányokhoz való Hozzáférési jogok bármely korlátozásáról, vagy bármely más olyan korlátozásról, amely a Hozzáférési jogok biztosítását alapvetően befolyásolná (pl. nyitott forráskódú programok használata a Projekt során).
9.2.3. Amennyiben a Közgyűlés úgy találja, hogy a fenti korlátozásnak olyan hatása lehet, amelyre a Konzorciumi terv előre nem térhetett ki, dönthet a terv megfelelő módosításáról.
9.2.4. A Hozzáférési jogok csak kifejezett kikötés mellett terjednek ki allicenciára.
A Hozzáférési jogok adminisztratív átadási költségektől mentesek.
A Hozzáférési jogok nem kizárólagos alapon kezelendők, amennyiben a Felek a Támogatási szerződés II.32.7. pontja szerint másként nem állapodnak meg.
9.2.5. A létrejött szellemi alkotások és a Háttértalálmányok kizárólag a Hasznosítási jogok körében megjelölt célra használhatók fel.
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9.2.6. A Hozzáférési jogokkal kapcsolatos kéréseket írásban kell benyújtani.
A Hozzáférési jogok biztosítását feltételekhez lehet kötni, amelyek célja annak biztosítása, hogy azokat kizárólag a meghatározott célra használják és a megfelelő titoktartási kötelezettségeket teljesítik.
9.2.7. A kéréssel élő Félnek bizonyítania kell, hogy számára Szükséges a Hozzáférési jogok biztosítása.
9.3. A megvalósításhoz szükséges Hozzáférési jogok
A Felek saját feladatainak ellátásához szükséges létrejött szellemi alkotás vagy a Háttértalálmány vonatkozásában biztosított Hozzáférési jogok díjmentesek, kivéve, ha az 1. számú mellékleten a Felek másként meg nem állapodnak.
9.4. A használathoz szükséges Hozzáférési jogok
1. OPCIÓ:
9.4.1. Amennyiben az a Fél saját létrejött szellemi alkotásának használatához szükséges – ide értve a harmadik fél által elvégzendő kutatásokat is – a létrejött szellemi alkotásokhoz való Hozzáférést tisztességes és méltányos feltételek mellett kell
biztosítani.
A belső kutatási tevékenységekhez a Hozzáférési jogokat díjmentesen kell biztosítani.
2. OPCIÓ:
9.4.1. A Felek saját feladatainak ellátásához szükséges létrejött szellemi alkotáshoz való Hozzáférési jogokat díjmentesen
kell biztosítani.
9.4.2. A Hozzáférési jogokat a Projekt végétől, vagy a 9.7.2.1.2. pont esetében a Projektben a kérő Fél Projektben való
részvételének megszüntetésétől számított legfeljebb tizenkét hónapig lehet kérni.
9.4.3. Amennyiben az a Fél saját létrejött szellemi alkotásának használatához szükséges, a Háttértalálmányokhoz való Hozzáférést tisztességes és méltányos feltételek mellett kell biztosítani.
9.5. A kapcsolódó entitások részére biztosított Hozzáférési jogok
1. OPCIÓ:
A kapcsolódó entitások Hozzáférési jogokat a Támogatási szerződés II.34.3. pontjában rögzített feltételek szerint kaphatnak.
2. OPCIÓ:
A kapcsolódó entitások Hozzáférési jogokat a Támogatási szerződés II.34.3. pontjában rögzített feltételek szerint kaphatnak.
A fentiek mellett a kapcsolódó entitások további hozzáférési jogokat élveznek, amennyiben bizonyítják, hogy:
- a kapcsolódó Fél által létrehozott szellemi alkotásokat licenciába vették; és
- szükséges a Hozzáférés az ilyen szellemi alkotások használata érdekében; és
- Tagállamban vagy Társult országban van a székhelyük;
- a jelen Konzorciumi szerződésben fel vannak tüntetve [4. számú Melléklet (Felsorolt kapcsolódó entitások)].
A fenti Hozzáférési jogokat a kapcsolódó entitásoknak tisztességes és méltányos feltételek mellett és kétoldalú írásos megállapodás alapján kell biztosítani.
A kapcsolódó entitások, amelyek Hozzáférési jogokat kapnak ennek ellentételezéseként valamennyi Félnek Hozzáférési jogokat biztosít és teljesíti az összes, a jelen Konzorciumi szerződésben vagy a Támogatási szerződésben részes Feleket
egyébként kötelező titoktartási és más kötelezettségeket.
A Háttértalálmányok vagy a létrejött szellemi alkotások tulajdonosának jogos érdekeivel ellentétes Hozzáférési jogokat a
kapcsolódó entitásnak nem lehet biztosítani.
A Fél Hozzáférési jogainak folytatása a kihatással van a hozzá kapcsolódó entitás Hozzáférési jogaira, amelyek automatikusan meg is szűnnek a Félnek biztosított Hozzáférési jogok megszűnésével.
Amennyiben a kapcsolat a Fél és az entitás között megszűnik, a korábbi kapcsolódó entitásnak biztosított valamennyi Hozzáférési jogosultság is megszűnik. A kapcsolódó entitással további megállapodást külön szerződésben kell rögzíteni.
9.6 .További Hozzáférési jogok
1. OPCIÓ:
A Támogatási szerződés vagy jelen Konzorciumi szerződés által nem szabályozott Hozzáférési jogokat a tulajdonos Fél saját belátása szerint biztosít másnak, olyan feltételek mellett, amelyekről az átvevő Féllel megállapodik.

A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata 25
2. OPCIÓ:
A Felek további Hozzáférési jogokról a létrehozott szellemi alkotások vonatkozásában bármelyik fél kérése szerint és megfelelő pénzügyi feltételek mellett megállapodhatnak.
9.7. A Konzorciumba belépő vagy azt elhagyó Felek részére biztosított Hozzáférési jogok
9.7.1 A Konzorciumba belépő új Felek
Az új Fél vonatkozásában a belépése előtt létrehozott minden szellemi alkotás Háttértalálmánynak minősül.
9.7.2. A Konzorciumból kilépő Felek
9.7.2.1. A kilépő Feleknek biztosított Hozzáférési jogok
9.7.2.1.1. Mulasztó Fél
A Mulasztó Félnek biztosított és az általa kért Hozzáférési jogok a Közgyűlésnek a Mulasztó Fél Konzorciumban való
részvételének megszüntetéséről szóló hivatalos értesítésének kézhezvételével azonnali hatállyal megszűnnek.
9.7.2.1.2. Nem mulasztó Fél
A mulasztást el nem követő és a Konzorciumból önkéntesen távozó Fél a többi Fél jóváhagyásával a részvételének megszűnéséig a létrehozott szellemi alkotások vonatkozásában jogosult marad a Hozzáférésre, valamint a 9.4.2. pontban meghatározott időtartamon belül a kérhet Hozzáférési jogokat
9.7.2.2. A kilépő Fél által biztosított Hozzáférési jogok
A kilépő Fél a Támogatási szerződés és a Konzorciumi szerződés szerinti Hozzáférési jogokat köteles úgy biztosítani,
mintha a Projekt teljes tartamára abban Félként venne részt.
9.8. A programokkal kapcsolatos Hozzáférési jogaira vonatkozó szabályok
A programokra is megfelelően alkalmazandók a jelen 9. fejezetben rögzített Hozzáférési jogokkal kapcsolatos rendelkezések.
A Felek programokkal kapcsolatos Hozzáférési jogai nem foglalnak magában forráskódokra vagy meghatározott hardver
platformhoz kapcsolódó tárgyi kódokra vonatkozó jogokat, valamint nem jogosultak egyes kapcsolódó program dokumentációkat átvenni, de csak abban a formában, amelyben a Fél a Hozzáférési jogokat biztosítja.
10. Fejezet: Információk közzététele
10.1. Bármilyen átviteli formában és módon, közölt valamennyi információ, amelyet az egyik Fél (Közzétevő Fél) a másik
Fél (Átvevő Fél) számára elérhetővé tesz a Projekttel kapcsolatban annak megvalósítása során, és amelyet kifejezetten bizalmasként jelöltek meg, vagy szóbeli közlés esetén annak időpontjában bizalmasként azonosítottak, amelyet legkésőbb 15
napon belül írásban is megerősített és megjelölt a Közzétevő Fél, „Bizalmas Információnak” minősül.
10.2. Az Átvevők vállalják a Támogatási szerződésben foglalt kötelezettségvállalásra tekintet nélkül, hogy a Projekt végét
követő 5 éven belül:
a) a Bizalmas Információt kizárólag annak átadása szerinti célra használja;
b) az Átadó Fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem ad át Bizalmas Információt harmadik félnek;
c) biztosítja, hogy a Bizalmas Információ Átvevő általi belső terjesztése szigorúan annak megismerésének szükségességéhez kötött; és
d) kérésre visszajuttat Közzétevő Félnek minden Bizalmas Információt, amelyet az Átvevő megszerzett vagy részére
átadtak, ide értve minden másolatot, valamint törli a géppel beolvasható formában tárolt információkat. Kizárólag
archiválás céljából az Átvevők kérhetnek másolatokat a folyó kötelezettségek rögzítésének szükségessége esetén.
10.3. Az Átvevők felelnek a fenti kötelezettségek munkavállalóik általi teljesítéséért, és biztosítják jogszabályoknak megfelelő módon, hogy a Projekt időtartama alatt, azt követően és/vagy a munkaviszony megszűnése után is a munkavállalók e
kötelezettséget teljesítik.
10.4. A közzétételre vagy használatra nem alkalmazhatók a fenti szabályok, amennyiben az Átvevő bizonyítja, hogy:
a) a Bizalmas Információ nem az Átvevő titoktartási kötelezettségeinek megszegése miatt a nyilvánosság számára is
elérhető lett;
b) a Közzétevő Fél utólagosan tájékoztatja az Átvevőt, hogy a Bizalmas Információ már nem minősül bizalmasnak;
c) a Bizalmas Információ közlése harmadik fél titoktartási kötelezettségének kikötése nélkül történt, aki azt jogszerűen
használja a Közzétevő Féllel szembeni titoktartási kötelezettség nélkül;
d) a Bizalmas Információ közlése vagy közzététele a Támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően történik;
e) a Bizalmas Információt az Átvevő fejlesztette ki teljesen és az Közzétevő Fél más hasonló közzétételétől függetlenül; vagy
f) a Bizalmas Információt az Átvevő a közzététel előtt már ismerte.
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10.5. Az Átvevő köteles az átvett Bizalmas Információt hasonló gondossággal kezelni, mint amilyennel a saját bizalmas
vagy szellemi alkotásokra vonatkozó információt kezeli, amely azonban az elvárható gondosságnál kevesebb nem lehet.
10.6. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást, amennyiben a Bizalmas Információval kapcsolatos jogosulatlan
közzétételt, titkok megsértését vagy más visszaélést tapasztalnak.
10.7. Amennyiben bármelyi Fél tudomására jut, hogy jogszabályi előírás, bírósági vagy közigazgatási határozat miatt köteles lesz/lehet Bizalmas Információt közzétenni, a jogszabályoknak megfelelően az ilyen közzétételt megelőzően
a) értesíti a Közzétevő Felet, és
b) teljesíti a Közzétevő Fél elfogadható utasításait az információ megóvása érdekében.
10.8. A Konzorciumi szerződés és a Támogatási szerződés titoktartási kötelezettségei nem akadályozzák a Bizalmas Információ Támogató irányába való továbbítását.
11. Fejezet: Egyéb rendelkezések
11.1 Mellékletek, inkonzisztencia és részleges érvénytelenség.
Jelen Konzorciumi szerződés a törzsszövegből és az alábbiakból áll:
1. számú melléklet (felsorolt Háttértalálmányok)
2. számú melléklet (kizárt Háttértalálmányok)
3. számú melléklet (csatlakozási dokumentum)
4. számú melléklet (kapcsolódó entitások listája)
5. számú melléklet (a Tagok és kapcsolattartó személyek kezdeti felsorolása)
6. számú melléklet (azon harmadik Felek felsorolása, amelyek részére a létrejött szellemi alkotásokat a többi Fél előzetes értesítése nélkül át lehet adni)
Amennyiben a jelen Konzorciumi szerződés kifejezései ütköznek a Támogatási szerződésben találhatóakkal, ez utóbbi kifejezései használandóak. A mellékletek és a jelen Konzorciumi szerződés törzsszövege közötti eltérések esetén az utóbbi kifejezései használandóak.
Amennyiben a jelen Konzorciumi szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná
válik, annak nincs hatása a jelen Konzorciumi szerződés többi rendelkezésére. Ebben az esetben az érintett Felek jogosultak
olyan rendelkezéseket létrehozni, amelyek érvényesek és megvalósíthatók, és amely alkalmas az eredeti rendelkezések céljai elérésére.
11.2. Képviselet, társulás vagy közbenjárás hiánya
A Felek nem jogosultak egymás érdekében eljárni, vagy egymás nevében jogilag kötelező erejű nyilatkozatokat tenni. A jelen Konzorciumi szerződés alapján nem jön létre közös vállalkozás, képviselet, társulás, érdekcsoport vagy más formális
üzleti csoport vagy szervezet a Felek között.
11.3. Értesítések és kommunikáció
Jelen Konzorciumi szerződés alapján megküldött értesítéseket írásban kell továbbítani azoknak a címzetteknek, akikről a
Koordinátor aktuális címlistát vezet a Tagok és kapcsolattartó személyek adatait tartalmazó 5. számú melléklet alapján.
Formális értesítések:
Jelen Konzorciumi szerződés szerint (9.7.2.1.1. és 11.4. pontok) a formális értesítést, hozzájárulást vagy jóváhagyást a Felek arra felhatalmazott képviselői írják alá, és azokat személyesen, tértivevényes küldeményként, vagy átvételt igazoló telefaxszal kézbesítik.
Egyéb kommunikáció:
A Felek közötti egyéb kommunikáció olyan átvételt igazoló e-maillel is történhet, amely az írásos forma követelményeinek
is megfelel.
A kapcsolattartó személyek vagy kapcsolati adatok megváltozásáról az érintett Fél haladéktalanul értesíti a Koordinátort. A
címlistát valamennyi érintett számára elérhetővé kell tenni.
11.4. Átruházás és módosítások
Jelen Konzorciumi szerződésből származó jogok és kötelezettségek részét vagy egészét nem lehet átruházni harmadik félre
a többi Fél előzetes hivatalos jóváhagyása nélkül.
Jelen Konzorciumi szerződés olyan kiegészítéséhez vagy módosításához, amely nincs a 6.3.1.2. pontban kifejezetten feltüntetve, a Felek közötti külön megállapodása szükséges.
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11.5. Kötelező nemzeti jog
Jelen Konzorciumi szerződés nem kötelezhet egy Felet sem arra, hogy a működése során rá vonatkozó jogszabályokat
megszegje.
11.6. Nyelv
Jelen Konzorciumi szerződés magyar nyelven jött létre, amely érvényes valamennyi dokumentumra, értesítésre, ülésre,
választottbírósági eljárásra és kapcsolódó eljárásokra.
11.7. Irányadó jog
Jelen Konzorciumi szerződést a belga jogszabályok alapján kell értelmezni.
11.8. Vitarendezés
A jelen Konzorciumi szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos békés úton nem rendezhető vitákat a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági Szabályai alapján kell rendezni, egy vagy több választottbíró kinevezésével a hivatkozott Szabályoknak megfelelően.
Az eljárás helyszíne Brüsszel, kivéve, ha a vitában álló Felek másként nem állapodnak meg.
A választottbíróság döntése végleges és a Felekre nézve kötelező erejű.
A jelen Konzorciumi szerződés nem korlátozza a Feleket abban, hogy ideiglenes intézkedés iránti igénnyel éljenek, vagy a
választottbíróság döntését bírósági úton kikényszeríthessék.
12. Fejezet: Aláírások
TANÚKÉNT:
A Felek lent megjelölt meghatalmazással rendelkező képviselői jelen Konzorciumi szerződést cégszerűen írják alá [külön
aláírási oldalak, ellenpéldányok vagy csatlakozási iratok] az alulírott időpontban.
[FÉL NEVE]
Aláírás
Név
Beosztás
[FÉL NEVE]
Aláírás
Név
Beosztás
[FÉL NEVE]
Aláírás
Név
Beosztás
[1. számú melléklet: benne foglalt Háttértalálmány]
Az alábbi Háttértalálmányokhoz biztosítják a Hozzáférési jogokat a Felek:
a.
b.
...
Jelen Támogatási szerződés aláírásának ideje szerinti helyzetnek megfelelően.
[2. számú melléklet: kivett Háttértalálmány]
Az alábbi Háttértalálmányokhoz nem biztosítnak Hozzáférési jogokat a Felek:
a.
b.
...
Jelen Támogatási szerződés aláírásának ideje szerinti helyzetnek megfelelően.

28 A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata
[3. számú melléklet: csatlakozási dokumentum]
Új Fél CSATLAKOZÁSA a
[Projekt rövidített neve] Konzorciumi szerződéshez […, ÉÉÉÉ-HH-NN] verzió
[AZ ÚJ FÉL HIVATALOS MEGNEVEZÉSE A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VALÓ AZONOSÍTÁSA SZERINT]
ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a fent azonosított Konzorciumi szerződésben Félként vegyen részt, és elfogad minden, Felet megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket [dátum] napjától.
[A KOORDINÁTOR HIVATALOS MEGNEVEZÉSE A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VALÓ AZONOSÍTÁSA
SZERINT]
ezennel igazolja, hogy a [dátum] –án tartott ülésén a Konzorcium elfogadta [új Fél megnevezése] csatlakozását a Konzorciumhoz [dátum] napjától.
A Csatlakozási dokumentum 2 példányban készült, amelyet a megfelelően meghatalmazott képviselők cégszerűen írták alá.
[Dátum és helyszín]
[ÚJ FÉL NEVE]
Aláírás
Név
Beosztás
[Dátum és helyszín]
[KOORDINÁTOR NEVE]
Aláírás
Név
Beosztás
[4. számú melléklet: Kapcsolódó entitások felsorolása]
[5. számú melléklet: a Tagok és más kapcsolattartó személyek kezdeti felsorolása]
Az értesítések címzettjei
A jelen Támogatási szerződés 11. fejezete szerinti értesítések címzettjei.
<Fél>,
A Közgyűlés Tagja:
<személy neve>
beosztás
Tel. +
Fax +
E-mail:
Postacím:
<Fél>,
A Közgyűlés Tagja:
<személy neve>
beosztás
Tel. +
Fax +
E-mail:
Postacím:
[6. számú melléklet: Harmadik Felek felsorolása]
Azon Harmadik Felek, amelyek részére a létrehozott szellemi alkotások átadása a többi Fél előzetes értesítése nélkül is lehetséges.
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4. sz. melléklet
KUTATÁSI SZERZŐDÉS MINTA
KUTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Szegedi Tudományegyetem (Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor, Dr. Majó Zoltán, műszaki és
gazdasági főigazgató, Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13, Adószám: 15329815-2-06, ÁHT azonosító:
230265, Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06, Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár,
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000)
mint Vállalkozó
– a továbbiakban: Egyetem –
másrészről a
………………………………. (székhely: ……………………., képviseli: …………………….) mint
Megrendelő
– a továbbiakban: Megrendelő - együttesen mint Szerződő Felek
között az alábbi időben, helyen és feltételek szerint:
1. MEGHATÁROZÁSOK
Tudományos publikáció:

kivonat, cikk vagy tanulmány közzététele folyóiratban vagy elektronikus adatbázisban, konferencián vagy előadáson való prezentációja, az 5. és 6. fejezetben szerepelő “publikálni” és “publikáció” kifejezéseket megfelelően kell értelmezni;

Jelen szerződés:

a jelen dokumentum valamint a hozzá kapcsolódó mellékletek a 10.9. pontban
rögzítettek szerinti rendszeres módosításokkal;

Háttértalálmányok:

információk, módszerek, know-how, számítógépes programok és anyagok (a
nyilvánosságra hozás vagy tárolás formájára és módjára tekintet nélkül), amelyeket az egyik fél a másik rendelkezésére bocsát a Projekt során (jelen szerződés megkötése előtt vagy után), kivéve az Eredményeket;

Munkanap:

hétfőtől péntekig kivéve a bankszünnapokat és munkaszüneti napokat;

Bizalmas Információ:

Szerződő Felek bizalmas információi: bármely, a másik fél számára a Projekt
érdekében rendelkezésre bocsátott olyan Háttértalálmány, amelyet a rendelkezésre bocsátás előtt vagy során ekként határoztak meg; valamint minden Eredményhez kapcsolódó Szellemi Alkotás, amely valamely fél tulajdonát képezi;

Kezdőnap:

[Projekt kezdő napja];

Külső forrás:

bármely, a Projekt érdekében vagy a felek részére a Projektre tekintettel harmadik fél – ide értve korlátozás nélkül az állami és által juttatott forrás vagy támogatás, ide értve minden állami- és közszervezetet;

Anyagi Hozzájárulás:

a Megrendelő 1. melléklet szerinti anyagi hozzájárulása

Megfelelő adatkezelési
eljárás:

a 3. mellékletben ismertetett gyakorlatok és eljárások;

Megrendelő érdekkörébe tartozó
vállalkozás:

jelen szerződés megkötésekor vagy azután a Megrendelő leányvállalata, anyavállalata, illetve annak leányvállalata;

Szellemi Alkotás:

szabadalmak, áru- és szolgáltatás védjegyek, használati minták, szerzői jogosultságok, adatbázissal kapcsolatos jogok, formatervezési minták, bizalmas információk valamint az ezekkel kapcsolatos bejelentések, vagy bármely ország tör-
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vényei szerint annak minősülő hasonló jogosultságok, a jogosulatlan használat
elleni fellépés lehetőségét is ideértve;
Fontos személyek:
Know-how:

a vezető kutató és más fontos személyek, akiket a 2. sz. mellékletben megjelöltek;
közkincset nem képező, szabadalmi oltalommal nem védett műszaki információ (ide értve minden információt, amely találmányra, felfedezésre, elképzelésre,
módszerre, modellre, kutatásra, fejlesztésre és tesztelési eljárásra, kísérletek
eredményeire, vizsgálatokra és kísérletekre, előállítási folyamatokra, technikákra
és előírásokra, minőségellenőrzési adatokra, analízisre, beszámolóra és bejelentésre vonatkozik);

Helyszín:

A 2. sz. mellékletben rögzítettek szerint az a hely, ahol a Projektet megvalósítják;

Vezető Kutató:

[név] vagy a 9.2. pont alapján kinevezett utódja;

Projekt:

a 2. sz. mellékletben leírt munkaprogram, a 10.9. pontban rögzítettek szerinti
rendszeres módosításokkal;

Projekt időtartama:

A 2.1. pontban rögzített időtartam;

Eredmények:

minden információ, know-how, eredmény, találmány, számítógépes program és
más Szellemi Alkotás, amelyet a Projekt során gyakorlatban ismertetnek vagy
írásba foglalnak;

Megrendelő témavezetője:

[név] vagy a 9.2. pont alapján kinevezett utódja

2. A PROJEKT
2.1. A Projekt kezdő időpontja: ……………..; záró időpontja pedig ………………… , vagy a Szerződő Felek által jelen szerződés írásbeli módosításával megállapított későbbi időpont, vagy pedig jelen szerződés 8. vagy 9. fejezetében meghatározott feltétel beállta. Amennyiben jelen szerződést a
Szerződő Felek a Projekt kezdő időpontját követően kötik meg, az visszamenőleges hatállyal vonatkozik a Projekttel kapcsolatban a Projekt kezdőnapjával vagy az követően elvégzett feladatokra.
2.2. Az Egyetem (vagy a Szerződő Felek) a 2. Munkatervben leírt számukra kijelölt feladatokat látják el,
és biztosítják az ott meghatározott kötelezettségük teljesítéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket, felszereléseket és eszközöket. [A Projekt a vezető kutatója vagy a Megrendelő témavezetője
irányítása alatt folyik]. A Projektet a fent meghatározott helyen hajtják végre.
2.3. A Szerződő Felek megtesznek minden elvárhatót annak érdekében, hogy a 2. sz. mellékeltben
meghatározott feladatok ellátásához szükséges szabályzatot és etikai engedélyt betartson, valamint
hozzájárulást és beleegyezést megszerezzen.
2.4. A Szerződő Felek biztosítják, hogy munkavállalóik és a Projektben érintett hallgatók betartják a
szabályzatokban, etikai engedélyekben, hozzájárulásokban és beleegyezésekben rögzített feltételeket; teljes körű és pontos feljegyzéseket vezetnek minden, a Projekt során végzett kutatásról, fejlesztésről és egyéb munkákról, és minden Eredményről és megfigyelésről, annak a személynek az
aláírásával ellátva, aki az Eredményt elérte, vagy a megfigyelést végezte. A feljegyzéseket az azt készítő fél olyan munkavállalójának ellenjegyzésével látják el, aki nem tagja a kutató csoportnak, de érti a munkafolyamatot. A Szerződő Felek vállalják, hogy teljesítik a megfelelő adatkezelési eljárási
gyakorlatot.
2.5. A [Egyetem][Szerződő Felek] rögzítik, hogy minden tőlük elvárhatót teljesítenek annak érdekében,
hogy a Projektet a 2. mellékletben meghatározott feladatok szerint megvalósítják, azonban [Egyetem][Szerződő Felek] nem vállalnak felelősséget arra, hogy a kutatás eredményes lesz, vagy a Projekt sikerrel zárul.
2.6. Az Egyetem a Megrendelő részére [havi][évi][negyedévi] gyakorisággal jelentést készít, amely összefoglalja a Projekt előrehaladását és tartalmazza az elért Eredmények másolatait.
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2.7. A Szerződő Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a saját szabályzatukban rögzített meghatalmazással
és hatáskörrel, és a jelen szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi engedélyt, jóváhagyást, felhatalmazást és beleegyezést megszerezték.
3. PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS ÉS KÜLSŐ FORRÁSOK
3.1. Az Egyetem teljes és pontos nyilvántartást vezet a Projekttel kapcsolatos kiadásairól. A Megrendelő
az 1. Munkatervnek megfelelően megtéríti az Egyetem kiadásait a [havonta][negyedévente] kiállított
számla Megrendelő általi átvételétől számított [30][60] napon belül. Az Egyetem kiadásai megtérítésének igénye esetén valamennyi számlához az Egyetem arra felhatalmazott tisztviselőjének aláírásával hitelesített nyilatkozatot is csatolni kell.
3.2. Az Egyetemnek jelen szerződés alapján teljesített valamennyi kifizetés ÁFA (vagy egyéb adóktól)
mentes, a kapcsolódó adóterheket a Megrendelő fizeti meg a mindenkori hatályos jogszabályokban
rögzített rendelkezéseknek megfelelően.
3.3. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik és azt megfelelően kimenteni nem tudja, az Egyetem a jogszabályokban (Polgári Törvénykönyv 301–301/A. §) meghatározott mértékű késedelmi kamatot számolhat fel.
3.4. [A 2. munkatervben rögzített kivételekkel] az Egyetem tulajdonát képezi minden, a pénzügyi hozzájárulás vagy külső források segítségével általa vagy részére megszerzett vagy létrehozott minden
eszköz.
3.5. Külső források igénybevétele esetén [Szerződő Felek][Egyetem] vállalja, hogy az annak megszerzéséhez szükséges feltételeknek eleget tesz.
4. SZELLEMI ALKOTÁSOK HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA
4.1. Jelen szerződés nem befolyásolja a Háttértalálmányok körébe tartozó, Eredményeknek nem minősülő Szellemi Alkotásokat, vagy bármely más technológiát, formatervezési mintát, munkát, találmányt, számítógépes programot, adatot, megoldást, know-how-t, vagy anyagokat. Az ezekkel kapcsolatos Szellemi Alkotások feletti tulajdonjog az azokat a Projekt megvalósítása érdekében rendelkezésre bocsátó felet (vagy licenciaadót) illeti meg. Jelen szerződés alapján Szellemi Alkotás hasznosítása kizárólag a szerződésben kimondottan megadott engedély szerint lehetséges.
4.2. Szerződő Felek egymás részére csak és kizárólag a Projekt megvalósítása érdekében díjfizetés nélküli, nem kizárólagos hasznosítási engedélyt adnak a másik fél Háttértalálmányai vonatkozásában. A
felek egyike sem biztosíthat harmadik fél részére további hasznosítási jogot a másik fél Háttértalálmányával kapcsolatban, kivéve a Megrendelő érdekkörébe tartozó vállalkozásokat és a Megrendelő
vagy az érdekkörébe tartozó vállalkozások alkalmazásában álló személyeket, amelyek vagy akik az
Egyetem Háttértalálmányát a Projekt megvalósítása érdekében használhatják fel.
4.3. Az Eredményekkel kapcsolatos Szellemi Alkotások feletti tulajdonjog a Megrendelőt illeti meg, a
bejelentéssel és az oltalom fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség az Egyetemet terheli, ide
értve a szabadalmi bejelentést és jogérvényesítést. Amennyiben harmadik fél (hallgató vagy vállalkozó) érintett a Projektben, az Egyetem vagy a harmadik féllel szerződő fél biztosítja, hogy az átengedje az Eredményekkel kapcsolatos Szellemi Alkotások feletti jogosultságokat annak érdekében,
hogy az Egyetem a jelen fejezetben foglalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Az Egyetem vállalja, hogy az Eredmények létrehozásában közreműködő valamennyi alkalmazottja a fentiek szerint,
a Megrendelő ésszerű elvárásainak megfelelően segíti a Megrendelőt az Eredményekkel kapcsolatos
Szellemi Alkotások bejelentése és oltalmának fenntartása során, ide értve szabadalmi bejelentést és
jogérvényesítést, valamint a lehetséges és tényleges bitorlással szembeni lépéseket is.
4.4. Amennyiben az Eredményekkel kapcsolatos Szellemi Alkotásokat a jövőre nézve át lehet ruházni,
az Egyetem azokat jelen szerződéssel átruházza a Megrendelőre, amennyiben azonban a jövőre
nézve nem lehet átruházni, azokat létrehozásukkal ruházza át kérésének megfelelően a Megrendelőre. A Megrendelő az Egyetem kérésére meghatározott időközönként tájékoztatást ad az Eredmények hasznosításáról vagy az ennek érdekében tett lépéseiről. Amennyiben a Megrendelő nem képes bizonyítani a hasznosítást vagy az ennek érdekében tett lépéseit, az Egyetem kérésére az érintett
Eredményekkel kapcsolatos Szellemi Alkotásokat visszaadja az Egyetemnek. Amennyiben a Meg-
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rendelő a hasznosítást már megkezdte, de azt folytatni nem kívánja, az Egyetem kérésére az érintett
Eredményekkel kapcsolatos Szellemi Alkotásokat visszaadja az Egyetemnek.
4.5. [Az Egyetem][Szerződő Felek] haladéktalanul értesítik [Megrendelőt][egymást] bármely azonosított
Eredmény esetén, amelyet [az Egyetem][Megrendelő] szabadalmazhatónak vél, és az ezzel kapcsolatos másolatokat a másik félnek átadja. Az Egyetem a 2.4. pontban meghatározott jelentésben köteles a Megrendelőt értesíteni.
4.6. A Megrendelő az Egyetem részére díjfizetéstől mentes, nem kizárólagos hasznosítási jogot az
Eredmények használatát illetően csak és kizárólag a Projekt megvalósítása érdekében. Az Egyetem
további hasznosítási jog biztosítására (allicencia) nem jogosult.
4.7. A 4.4. pont szerinti átruházás vagy az erre irányuló megállapodás ellenére az Egyetemnek, a munkavállalóinak és hallgatóinak visszavonhatatlan és díjfizetési kötelezettség nélküli joga van arra,
hogy az Eredményeket tudományos célú oktatás és kutatás [és klinikai betegellátás] céljára használja, [ide a harmadik fél által támogatott kutatási projekteket]. E pont szerinti jogok gyakorlása során
az 5. fejezetben rögzített szabályokat is figyelembe kell venni.
5. TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓ
5.1. Az Egyetem minden munkavállalója és hallgatója – a Projektben való részvételére tekintet nélkül –
az 5.2. pontban leírt titoktartási nyilatkozat hiányában:
5.1.1. megvitathatja a Projektben végzett feladatait az egyetemi szemináriumokon, órákon és előadásokon; valamint
5.1.2. publikálhatja a Megrendelő Háttértalálmányai körébe tartozó ismereteket (a Megrendelő bizalmas információi kivételével) vagy az Eredmények bármelyikét.
5.2. Az Egyetem a Megrendelővel [30][60] nappal a tervezett benyújtás előtt írásban közli a munkavállalója vagy hallgatója által publikálni kívánt, az Eredményeket vagy a Megrendelő Háttértalálmányát
érintő anyagot. A Megrendelő írásos nyilatkozatban (titoktartási nyilatkozat) kérheti, hogy az Egyetem halassza el a tervezett publikációt legfeljebb a nyilatkozat átvételétől számított [?] hónappal,
amennyiben a Megrendelő megindokolt érvelése szerint a halasztás szükséges szabadalmi vagy hasonló oltalom megszerzése érdekében a Megrendelő Háttértalálmánya vagy a publikálni szándékozott Eredmények vonatkozásában; vagy a publikációt megakadályozhatja, ha a Megrendelő Háttértalálmánya a bizalmas információi körébe tartozik. A Megrendelő a tervezett publikáció részleteit
tartalmazó értesítés átvételét követő [15][30] napon belül köteles a titoktartási nyilatkozatot megküldeni. Amennyiben az Egyetem ezen időtartamon belül nem kapja meg a nyilatkozatot, a munkavállalója vagy hallgatója folytathatja a tervezett publikációval kapcsolatos eljárást, feltéve, hogy a
Megrendelő bizalmas információit a publikáció nem érinti.
6. TITOKTARTÁS
6.1. Az 5. fejezetben rögzítettek szerint egyik Szerződő Fél sem teszi elérhetővé harmadik fél számára
vagy használja a Projekt megvalósításán kívüli célra a másik fél bizalmas információit [a Projekt időtartama alatt vagy annak befejezésétől számított [3][5][7][10] éven belül].
6.2. Egyik Szerződő Fél sem szegi meg a Háttértalálmányok, Eredmények és más információk titokban
tartásával vagy a közzé nem tételével kapcsolatos kötelezettségét, amennyiben:
6.2.1. azok bizalmas jellegéről a közzétenni szándékozó fél tud az értesítés átvételét megelőzően, és
még nem vonatkozik rá titoktartási kötelezettség;
6.2.2. azok már közismertet vagy azzá válnak a jelen szerződés vagy más titoktartási kötelezettség
megszegése nélkül;
6.2.3. a közzétevő fél azokat harmadik féltől szerezte és a körülmények alapján nem volt oka azt
feltételezni, hogy azokat egy másik féllel szemben fennálló titoktartási kötelezettség megszegésével szerezték;
6.2.4. azokat a közzétételt végző fél önállóan fejlesztette ki;
6.2.5. azokat a jogszabályok és egyéb szabályzatok rendelkezéseivel összhangban vagy illetékes bíróság határozata alapján tették közzé és a közzétételre kötelezett fél értesítette a másikat a kötelezettségéről és a közzététel tartalmáról, vagy
6.2.6. azok közzétételét a másik fél arra jogosult képviselője írásban hagyta jóvá.
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6.3. Az Egyetem nem sérti meg a Megrendelő bizalmas információjának nem minősülő Háttértalálmányával, az Eredményekkel vagy más információkkal kapcsolatos titoktartási vagy harmadik fél irányában való közzé nem tételi kötelezettségét annak publikációjával, amennyiben az Egyetem az 5.2.
pontban rögzítettek szerint jár el, és az ott megadott határidőn belül Titoktartási nyilatkozatot nem
vett át.
6.4. A Megrendelő nem sérti meg az Egyetem Háttértalálmányával vagy más információkkal kapcsolatos titoktartási vagy harmadik fél irányában fennálló közzé nem tételi kötelezettségét, ha azokat a
saját érdekkörébe tartozó azon vállalkozások vagy az azok alkalmazásában álló azon személyek részére teszi elérhetővé, amely vagy akik számára azok ismerete a jelen szerződésben meghatározott
jogaik gyakorlásának érdekében szükséges, feltéve, hogy azokat csak és kizárólag a jelen szerződésben meghatározott terjedelemben használják, és vállalják a Háttértalálmányok és bizalmas információk titokban tartását.
6.5. Amennyiben az Egyetemnek jogszabályi kötelezettség folytán olyan adatot kell közzétennie, amely
a Megrendelő bizalmas információját képezi, értesíti a Megrendelőt és késedelem nélkül egyeztetéseket kezd vele a közzétételt megelőzően. A Megrendelő az Egyetem értesítését követő 10 napon
belül válaszol, amennyiben az értesítés alapján olyan információt szükséges átadni az Egyetemnek,
amelynek vizsgálata segít eldönteni azt, hogy az információ a jogszabály rendelkezései szerint valamely kivétel alá esik-e.
6.6. Sem az Egyetem, sem pedig a Megrendelő nem használhatja a másik fél nevét vagy logóját sajtó
megjelenés vagy termék hirdetés során annak írásos jóváhagyásának megszerzése nélkül. [kivéve azt
az esetet, amikor az Egyetem az éves beszámolóban vagy más hasonló dokumentumban tünteti fel
a Megrendelő által juttatott összeget].
7. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
7.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy [a 7.8. pontban rögzítettek kivételével] legjobb tudásuk és képességük
szerint semmilyen általuk vagy a Projekten dolgozó alkalmazottaik vagy hallgatók által adott vagy
közölt tanácsadás vagy információ, vagy bármely az Eredményekkel, a Háttértalálmányokkal vagy
anyagokkal kapcsolatos munka vagy információ, amelyet a Projekttel kapcsolatban közölnek, nem
képezi vagy okozza harmadik fél jogainak bitorlását.
VAGY
7.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy egyikük sem tesz olyan kijelentést vagy vállalja a másik irányában azt,
hogy a Projekten dolgozó munkavállalói vagy hallgatói által adott tanács vagy szolgáltatott információ, vagy az Eredmények, Háttértalálmányok és anyagok tartalma vagy használata, a Projekttel kapcsolatos munkák vagy adott információk nem képezik vagy okozzák harmadik fél jogainak bitorlását.
7.2. A 7.3 pont [és a 7.1. és 7.8. pontok] kivételével és a 7.6. pont rendelkezéseinek megfelelően, egyik
fél sem vállalhat felelősséget az Eredmények másik fél általi használatáért, az abban való bizalomért,
vagy az azzal kapcsolatban adott tanácsokért vagy információkért.
7.3. A Megrendelő kártalanítja az Egyetemet, [a vezető kutatót] és más munkavállalóját [és hallgatóját]
és vállalja az összes követeléssel szembeni helytállást minden egyes esetben, amikor az érintettekkel
szembeni követelés alapja az általuk a jelen szerződés szerint átadott Eredmények, munkák, anyagok és információk Megrendelő általi felhasználása, feltéve, hogy a kártalanított fél:
7.3.1. pontosan tájékoztatja a Megrendelőt a követelésről;
7.3.2. a követelést nem ismeri el;
7.3.3. engedi a Megrendelőt, hogy a védekezés vagy megállapodás érdekében a szükséges cselekményeket megtegye; és
7.3.4. minden elvárható segítséget megad a Megrendelőnek, hogy a követeléssel szemben fellépjen.
A kártalanításra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók abban az esetben, amikor a követelés a kártalanított fél hanyagságának következménye, a 6. fejezet megsértésének vagy a
szerződés szándékos megszegésének eredménye, vagy az harmadik fél szellemi tulajdonának
bitorlásából ered.
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7.4. A 7.6. pont rendelkezései szerint, és a 7.3. pont kártalanításra vonatkozó kivételeivel, a Szerződő
Felek egymással szembeni szerződésszegésért való felelőssége, hanyagsága, a szerződésből, a Projektből vagy az Eredményekből származó egyéb helytállási kötelezettsége nem terjedhet ki a közvetett károkra, elmaradt haszonra, adatvesztésre, bíztatási kárra, közvetett vagy közvetlen módon
sem, még ha a követelést okozó fél a másikat tájékoztatta is a lehetséges veszteségekről.
7.5. A 7.6 pont rendelkezései szerint, és a 7.3. pont kártalanításra vonatkozó kivételeivel, a Szerződő Felek egymással szembeni szerződésszegésért való felelőssége, hanyagsága, a szerződésből, a Projektből vagy az Eredményekből származó egyéb helytállási kötelezettsége nem haladhatja meg az összes
anyagi hozzájárulás értékét.
7.6. Jelen szerződés semmilyen rendelkezése nem korlátozza vagy zárja ki a felelősséget:
7.6.1. a halálesetért vagy személyi sérülésért;
7.6.2. csalásért vagy olyan cselekményért, amelyért való felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabály szerint tilos; vagy
7.6.3. jelen szerződés szándékos megszegéséből vagy a 6. fejezet megszegéséből származó veszteségért vagy kárért.
7.7. Jelen szerződés szerinti a Szerződő Felek vállalásai és garanciái kizárnak minden más jogszabály,
szokásjog vagy kereskedelmi szokás szerinti kifejezett vagy benne foglalt garanciát, feltételeket, kikötéseket, vállalásokat és kötelezettségeket, amely kizárás a jog legszélesebb terjedelme alapján értelmezendő.
7.8. A 4.4. pont szerinti bármely átruházás teljes körű jogszavatosság vállalás mellett történik vagy valósul meg VAGY a 4.4. pont szerinti átruházás során az Egyetem helytállni tartozik a Megrendelővel
szemben azért, hogy:
7.8.1. az Eredményekkel kapcsolatos Szellemi Alkotások rendelkezési jogába tartoznak, és hogy saját költségén megtesz minden elvárhatót, hogy a tulajdonosi jogait átruházza; és
7.8.2. az Eredményekkel kapcsolatos Szellemi Alkotások tehermentesek és azokon nem állnak fenn
harmadik személynek olyan jogai, amelyek az átruházást gátolnák vagy (kivéve azokat, amelyekről az Egyetem nem tud és a kellő körültekintés tanúsítása mellett sem kell tudnia).
8. VIS MAJOR
Ha a felek bármelyike a jelen szerződés rendelkezésein alapuló kötelezettségei tekintetében (a fizetés kivételével) késedelembe esik vagy azokat teljesíteni nem tudja a hatókörén kívül eső okok miatt, a teljesítés
elmaradása miatti szerződésszegés nem állapítható meg. Amennyiben azonban a késedelem meghaladja a
[3][6] hónapot, úgy a másik fél írásos nyilatkozatával a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
9.1. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a másik féllel intézett nyilatkozattal,
amennyiben:
9.1.1. a másik fél a jelen szerződés bármely rendelkezését megszegi és a szerződésszegést a másik
félhez intézett, a szerződésszegést részletező írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított
[30][60][90] napon belül nem orvosolják; vagy
9.1.2. a másik fél fizetésképtelenné válik, vagy felszámolását elrendelték, vagy a vagyona egészére
vagy részére felszámolót vagy végelszámolót neveztek ki, vagy hitelezőivel megállapodást köt.
9.2. Bármely fél azonnali hatállyal értesíti a másikat, amennyiben a fél által a Projekttel kapcsolatban kinevezett vezető személy nem képes vagy akar tovább részt venni a Projekt teljesítésében. Az értesítést
követő [3][6] hónapon belül a kinevező fél köteles új személyt megjelölni, akinek elfogadását a másik
fél csak alapos indokkal tagadhatja meg, ez esetben, vagy ha a jelölő fél nem képes új személyt megnevezni, a felek bármelyike legalább [3] hónapos felmondási idővel a szerződést megszüntetheti.
9.3. Az 1., 3., 4. 5, 6, 7, 8, 9.3, 9.4, [9.5] és 10 pontok a Projekt időtartamát vagy a szerződés bármely ok
miatti megszűnését követően is időbeli korlát nélkül hatályban maradnak.
9.4. A megszűnés esetén a Megrendelő a megszűnés előtt elvégzett munkákat megtéríti az Egyetemnek.
Amennyiben a Megrendelő előre fizetett az Egyetemnek, és az anyagi hozzájárulás egészét a Projekt
időtartamán belül vagy a szerződés megszűnéséig az Egyetem nem használta fel a célzott feladatokra, az Egyetem köteles visszafizetni az összeg fel nem használt részét.
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9.5. A szerződés 9.2. pont szerinti megszűnése esetén, amennyiben a pénzügyi hozzájárulás a Projekt
teljesítésében részt vevő alkalmazottakra vonatkozó költségeket is magában foglalja, a Megrendelő
folytatja a 3. fejezetben foglaltak szerint a közvetlen foglalkoztatásra irányuló kifizetést az Egyetem
azon munkavállalói irányában, akiket az Egyetem az értesítés kézhezvételét megelőzően jelölt ki a
Projekttel kapcsolatos munkák elvégzésére, feltéve, hogy az Egyetem megtesz minden tőle elvárható lépést az ilyen költségek minimalizálására. A kifizetés a kutató csoport tagja szerződésének megszűnéséig vagy a Projekt tervezett befejező napjáig tart (amelyik a rövidebb időtartam). A közvetlen
foglalkoztatás költsége magában foglalja az Egyetemnek a szerződés megszüntetése miatti létszámfeleslegéből adódó költségeit, amelyet az érintett személy Projekthez való hozzájárulásának és az
Egyetem általi foglalkoztatása arányában kell meghatározni.
10. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
10.1. Értesítés: Jelen szerződés hatálya alatti minden értesítést írásban kell közölni a másik féllel vagy
felekkel és a bal oldali oszlopban megadott módokon kell kézbesíteni, vélelem alapján az értesítés
a megfelelő jobb oldali oszlop szerinti napon érkezik meg a címzetthez.
Kézbesítés módja

Az átvétel vélelmezett napja

kézből kézbe, vagy futárral

feladás napja

elsőbbségi küldemény

feladást követő második munkanap

tértivevényes küldemény

feladást követő első munkanap

fax útján (feltéve, hogy a feladó faxgépe megerősíti az értesítés teljes és hibamentes átvitelét a címzett pontos faxcímére)

az elküldést követő munkanap, vagy a feladó helyi ideje
szerinti 16.00 óra előtt az elküldés napja

A Szerződő Felek értesítés átvételére jogosult megfelelő képviselői (mindaddig, amíg e pontra vonatkozó változásról a felek egymást nem értesítik):
Egyetem részéről:

Megrendelő részéről:

Név:

Név:

Cím:

Cím:

Fax szám:

Fax szám:

10.2. Fejezetek: jelen szerződés fejezetcímei kizárólag az egyszerűbb hivatkozást szolgálják; a szerződés felépítését vagy értelmezését nem befolyásolják.
10.3. Engedményezés: Egyik Szerződő Fél sem engedményezheti jelen szerződésből eredő egyes jogait vagy kötelezettségeit a másik fél írásos előzetes jóváhagyása nélkül, amelyet nem lehet megfelelő indok nélkül megtagadni vagy annak megadásával késlekedni.
10.4. Jogellenes/végrehajthatatlan rendelkezések: amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezéseinek része vagy egésze érvénytelen vagy végrehajthatatlan bármely jogrendszer szabályai szerint,
a szerződés többi rendelkezése és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezések fennmaradó része továbbra is hatályban marad, és az az érintett rendelkezések más jogrendszerben való érvényességét és kikényszeríthetőségét nem befolyásolja.
10.5. Jogról való lemondás: Ha bármely Szerződő Fél nem, vagy késedelmesen érvényesíti vagy gyakorolja a másik féllel szembeni követelését vagy a jelen szerződésből származó jogait, az nem befolyásolja a kötelezettség kikényszerítéséhez vagy a jogáról való lemondáshoz fűződő jogosultságát. Bármely rendelkezéssel kapcsolatos jogról való lemondás csak az érintett fél kifejezett nyilatkozata esetén jelent valamely, a rendelkezéssel kapcsolatos jövőbeni eseményre vonatkozó jogról
való lemondást.
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10.6. Megbízás: Jelen szerződés nem hoz létre, foglal magában vagy bizonyít a felek közötti partnerséget vagy közös vállalkozást, vagy megbízói-ügynöki jogviszonyt. Egyik fél sem rendelkezik a másik
féllel kapcsolatos képviseleti vagy ügyviteli felhatalmazással, és nem vállalhat kötelezettséget a másik fél nevében.
10.7. Egész megállapodás: Jelen szerződés rendelkezései egységesen szabályozzák a felek közötti
tárgy szerinti megállapodást. A Szerződő Felek kijelentik, hogy kizárólag a jelen szerződésben rögzítettek alapján és érdekében kötötték a szerződést, mindkét fél lemond a jelen szerződés megszegéséből származó követeléseiről vagy a szerződés érvénytelenítéséről, amely a szerződésben nem
kifejezett módon rögzített nyilatkozatok megtételéből származik. Mindazonáltal e rendelkezés
nem zárja ki a rosszhiszemű megtévesztés vagy a szerződés teljesítését megelőzően a tények elhallgatása miatti egymással szembeni követelések érvényesíthetőségét vagy a szerződés érvénytelenítését.
10.8. Alakiság: Szerződő Felek vállalják, hogy a másik fél által a szerződésben rögzített jogainak érvényesítéséhez szükséges cselekményeket megteszik és a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátják, vagy a másik fél megfelelő ellentételezése esetén saját nyilvántartásukat számára elérhetővé
teszik.
10.9. Módosítások: Jelen szerződés megváltoztatása vagy módosítása csak írásban és mindkét fél képviselőjének aláírásával érvényes.
10.10. Harmadik fél: Kizárólag a jelen szerződésben érintett fél jogosult jelen szerződés módosításának vagy megszüntetésének megakadályozására, valamint a szerződésből eredő hasznok szedésére, amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik.
10.11. Irányadó jog: Jelen szerződésre irányadó jog a Magyar Köztársaság joga, a magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel jogosultak eljárni bármely, a jelen szerződésből eredő vitás kérdés megoldása során, kivéve a bármely ország joghatósága alá tartozó tiltó végzések kiadása iránti kérelmeket.
10.12. Kiterjesztés: Ha a Szerződő Felek valamely, a jelen szerződést vagy a Projektet érintő kérdésben
nem tudnak megállapodni a kérdéssel felvetését követő 14 napon belül, a kérdést az Egyetem és
a Megrendelő meghatározott tisztségviselője elé terjesztik, annak érdekében, hogy azok az előterjesztést követő 14 napon belül döntsenek. Bármely fél a 10.11. pontban meghatározott eljárást is
kezdeményezheti, ha a 14 napos határidő eredménytelenül telik el és bírósághoz fordulhat,
amennyiben a jelen pont szerinti kérdés más kapcsolódó ügyekre is kiterjed.
Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Szegedi Tudományegyetem
képviseletében:
…………………………………
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor
…………………………………
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató

Megrendelő
képviseletében:
Név

Beosztás

Aláírás
Szeged, ....................................
[Az Egyetem vezető kutatója
elolvasta és megértette:

A Megrendelő témavezetője
elolvasta és megértette:

………………………………………
Aláírás

………………………………………
Aláírás

………………………………………
Dátum

………………………………………
Dátum]
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1. sz. melléklet
Pénzügyi hozzájárulás
Jelen mellékletnek a pénzügyi hozzájárulás valamennyi részletét kell tartalmaznia, ide tartoznak pl. azon kiadások, amelyeket a Megrendelő az Egyetemnek megtérít (lásd az alábbi példát), a Megrendelő által kifizetendő legmagasabb összeg, mérföldkövek, vagy a kifizetés bármely más feltételei.
A Szerződő Felek megállapodhatnak abban is, hogy a Megrendelő fizeti a fizetésemeléseket, minimálbért,
nyugdíj- és TB járulékot. Ebben az esetben a jelen mellékletben erre mindenképpen ki kell térni.
[A kiinduló pont szerint a Megrendelő a Projektet teljes egészében támogatja.]

[Más példát vagy pénzügyi modellt is csatolni lehet]
[Név] fizetése a nyugdíj- és TB járulékkal
Általános kiadások (a fizetés %-ában)
Fogyóeszközök
Felszerelések [részletezve]
Összesen

Első év
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Második év
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Jelen mellékletben feltüntetett összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Az Egyetem Gazdasági Igazgatója: [név, adatok]
A pénzügyi hozzájárulás keretei között kifizetett összegeket [banki átutalással teljesítik: [adatok]]
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2. sz. Melléklet
A Projekt
Jelen mellékletnek a Projekt teljes leírását kell tartalmaznia, egyértelműen meghatározva az egyes felek feladatait (ha szükséges, menetrenddel), és részletezve az általuk biztosítandó személyi feltételeket, felszereléseket és eszközöket. Az alábbi lista azokat a pontokat tartalmazza, amelyeket a mellékletben részletezni
kell. A lista nem teljes, a Projekt szempontjából fontos dolgokat is bele lehet foglalni.
A melléklet ezzel ellentétes meghatározásáig minden, az Egyetem által a pénzügyi hozzájárulás terhére beszerzett eszköz az Egyetem tulajdonába kerül.
A Projekt alkalmazási területe
Projekt céljai
Az Egyetem által foglalkoztatandó fontos személyek (ide értve a vezető kutatót)
A Megrendelő által foglalkoztatandó fontos személyek (ide értve a témavezetőt)
A rész- vagy teljes munkaidőben foglalkoztatandó további személyek száma
Amennyiben bármely fél olyan fontos személyt kíván foglalkoztatni, amelyhez a másik fél hozzájárulása
szükséges, úgy ezt is rögzíteni kell jelen mellékletben.
A Projektben résztvevő hallgatók
Projekt Menedzsment
ki a vezető projekt menedzser
a projekt menedzser felelősségi körei
projekt megbeszélések (gyakoriság, helyszín és képviseleti jog)
a külső forrást biztosító szervezet irányába való tájékoztatás és beszámoló
a külső forrás igénylése
a felek által szolgáltatott berendezések
a felek által szolgáltatott eszközök (vagy ha a másik fél számára azt átadták, az adomány vagy kölcsön a
Projekt végéig. Amennyiben kölcsönbe adják, a mellékletnek azt is tartalmaznia kell, hogy kinek a felelőssége azt karbantartani, javítani és arra biztosítást kötni.)
Hol kell a Projektet megvalósítani
Háttértalálmány (ide értve az anyagokat), amelyet a Megrendelőnek kell rendelkezésre bocsátania
Háttértalálmány (ide értve az anyagokat), amelyet az Egyetemnek kell rendelkezésre bocsátania
Háttértalálmány (ide értve az anyagokat), amelyet a harmadik féltől kell beszerezni
Az egész Háttértalálmány bizalmas információ, vagy csak egy része, például:
A Megrendelő összes Háttértalálmánya [kivéve] is bizalmas információ.
Elvárt kimenetel vagy Eredmények
A felek által elvégzendő feladatok (időrenddel vagy főbb mérföldkövekkel)
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3. sz. melléklet
Megfelelő Adatkezelési Eljárás
1. A kutatási adatokat megbízható tudományos módszerrel vagy eljárással kell létrehozni;
2. A kutatási adatokat a kutatásokat végző személyeknek a megfelelő tudományos eljárásoknak megfelelően pontosan kell rögzíteniük;
3. A kutatási adatokat megfelelően kell elemezni, elfogulatlanság nélkül és a megfelelő tudományos eljárások szerint;
4. A kutatási adatokat és Eredményeket biztonságosan kell tárolni és könnyen előkereshetőnek kell lenniük;
5. Az adatokat nyomon követhetően kell tárolni a könnyebb bizonyíthatóság és a kutatás elvégzése folyamán hozott kulcsdöntések, a kutatással kapcsolatos prezentációk és a kutatás során levonható következtetések rekonstruálhatósága érdekében; és
6. Minden félnek jogosultnak kell lennie arra, hogy legalább 30 napos határidő tűzése mellett írásos értesítésben kérhesse, hogy a másik fél meglátogatása során meggyőződhessen arról, hogy az a fenti gyakorlati és eljárási szabályokat betartja.
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5. sz. melléklet
LICENCIASZERZŐDÉS MINTA
SZABADALMI LICENCIASZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Szegedi Tudományegyetem
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor, Dr. Majó Zoltán, műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
mint Licenciaadó
másrészről a
Licenciavevő
mint Licenciavevő
– együttes említésük esetén: Szerződő Felek –
között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy xxx. napján (dátum) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejelentésre került a „xxx” című találmány (a magyar nemzeti szabadalmi eljárás ügyszáma: xxx; a továbbiakban: találmány). A magyar szabadalmi bejelentés magyar nyelvű leírása a jelen szerződés aláírásának
napján érvényes oltalmi körrel 1. sz. mellékletként a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Szerződő Felek azonban tudomásul veszik, hogy az oltalmi kör a szabadalomengedélyezési eljárás során vagy azután is szűkülhet vagy bővülhet. Az oltalmi kör jelentős megváltozása a jelen szerződés módosításául szolgáló ok.
2. A szabadalmi bejelentés egyetlen bejelentője és kizárólagos jogosultja Licenciaadó, aki kijelenti, hogy
jogosult a találmány hasznosítását engedélyezni, továbbá, hogy eddig semmilyen cselekményével nem
keletkeztetett harmadik személy számára olyan jogot, ami a jelen szerződésben foglaltak teljesülését
akadályozná, korlátozná vagy késleltetné.
3. Licenciaadó kijelenti, hogy a találmány esetében a technika állására vonatkozóan szisztematikus kutatást végzett, ennek ellenére újdonságrontó dokumentum vagy korlátozó jog a találmány tekintetében
felmerülhet.
4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a találmány szabadalmi bejelentésre jelenleg a világ bármely
országában keletkezhet oltalom.
5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a találmány szerinti műszaki kitanítást a jelen szerződésben foglalt információra korlátozzák. Know-how átadására a jelen szerződés nem vonatkozik. Licenciaadó azonban
nem zárkózik el attól, hogy a későbbiekben a szükséghez képest know-how átadását írott formában
és/vagy gyakorlati műszaki segítségnyújtás formájában, külön szerződésben meghatározott feltételekkel
lehetővé tegye.
6. Szerződő Felek kölcsönösen tudatában vannak annak, hogy a jelen szerződés szerinti találmány még
nincs abban a fázisban, ami a közvetlen termékértékesítés megkezdését lehetővé tenné. Ezért az alapvetően a termékértékesítéshez kapcsolódó royalty biztosításának érdekében Szerződő Felek a termékfej-
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lesztés és -értékesítés tervezéséről is megállapodnak a jelen szerződésben. Licenciaadó ezért nem szavatol a találmány szerinti termék optimális működéséért.
7. Licenciaadó a találmány és a megszerzendő szabadalom tekintetében a Licenciavevő számára a jelen
szerződésben rögzített időtartamra és feltételek szerint kizárólagos hasznosítási engedélyt kíván biztosítani. Licenciavevő kijelenti, hogy meg kívánja szerezni a kizárólagos hasznosítási engedélyt, amely alapján a szabadalom tárgyát képező terméket a jelen szerződésben részletezett cselekményekkel hasznosítani fogja.
II. Meghatározások
1. A jelen szerződés területi hatálya: az a terület, amelyre a Licenciaadó engedélyezi a találmány hasznosítását a Licenciavevő számára.
2. A royalty alapja: a fedezeti hányad és a nettó értékesítési ár szorzata.
3. A szabadalom oltalmi köre: a szabadalom oltalmi körét kizárólag az igénypontsorozatban foglalt műszaki információ határozza meg.
4. A szabadalom területi hatálya: az a terület, ahol a találmány kizárólagos hasznosítási jogot biztosító
ideiglenes vagy végleges oltalomban részesül.
5. Allicencia: hasznosítás engedélyezése harmadik személy számára.
6. Az alkalmazási cél korlátozása: ha a találmány tárgya többféle célra is felhasználható, akkor annak
kikötése, hogy a találmány egy vagy több, de nem a szerződés megkötésekor ismert összes célra hasznosítható.
7. Fejlesztés: a találmányon végrehajtott olyan javító változtatás, ami lényeges eltérést jelent a jelen szerződésben foglalt műszaki kitanításhoz képest. A fejlesztésnek nem szükséges olyan mértékűnek lennie,
hogy a fejlesztett termék, eljárás, alkalmazás vagy berendezés maga is szabadalmazható legyen.
8. Hasznosítás: a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalmazása, forgalomba hozatalra ajánlása és e célból raktáron tartása; harmadik személy (alvállalkozó) megbízása a találmány tárgyát
képező terméknek Licenciavevő nevében vagy képviseletében nevében történő előállítására, használatára, forgalmazására, forgalomba hozatalra ajánlására és e célból raktáron tartására.
9. Ideiglenes oltalom: a szabadalmi bejelentés és a szabadalom jogerős engedélyezése közötti időszakra
vonatkozó oltalmi jogosultság. Véglegessé a szabadalom jogerős engedélyezésének napján, a bejelentés
napjára visszamenő hatállyal válik.
10. Kizárólagos licencia: a találmány hasznosítására kizárólag Licenciavevő vagy az ő engedélye alapján
harmadik személy jogosult. A jelen szerződés szerinti kizárólagos licencia értelmében Licenciaadó
maga sem jogosult a találmány hasznosítására.
11. Mennyiségi korlátozás: a találmány tárgyát képező termék kibocsátási darabszámának korlátozása.
12. Minőségi minimumkövetelmények: a találmány megvalósítása során a kibocsátott termék műszaki
tulajdonságára vonatkozó minimum-előírások.
13. Nettó értékesítési ár: azon ár amelyet úgy kell képezni, hogy a találmány szerinti termék vagy szolgáltatás bruttó értékesítési árából a következőket kell levonni: általános forgalmi adó, előállítási költség
vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő költség, csomagolási költség, szállítási költség (vagy annak egy termékre vetített hányada), a biztosítási költség egy termékre vetített hányada. Például, ha
a bruttó értékesítési ár:
120 Ft
az általános forgalmi adó 25%:
25 Ft
az előállítási költség:
40 Ft
a csomagolási költség:
3 Ft
a szállítási költség:
2 Ft
a biztosítási költség egy termékre vetített hányada: 1 Ft
akkor a nettó értékesítési ár:
49 Ft.
14. Royalty: azon, a royalty alapjának %-ában meghatározott összeg, amit a találmány szerinti termék
vagy szolgáltatás értékesítésekor Licenciaadónak fizetni kell.
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15. Szabadalmi bejelentés: a találmányra a bejelentő számára kizárólagos hasznosítási jogok biztosítását
célzó kérelem és mellékletei, ideértve a szabadalmi leírást, az igénypontsorozatot és az ábrákat.
16. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott kizárólagos vagyoni értékű jog,
amelyet szabadalmazási eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok a szabadalmi bejelentés elsőbbségének időpontjától számított 20 évre biztosítanak.
17. Területi korlátozás: a hasznosítási engedély hatálya alá tartozó területnek a szabadalmi bejelentés, illetve szabadalom területi hatályánál kisebb területben történő rögzítése.
III. A licencia tárgya
1. Licenciaadó a szabadalom tekintetében Licenciavevő számára területi korlátozás, mennyiségi korlátozás, minőségi minimum-követelmények és az alkalmazási cél korlátozása nélküli, a szabadalmi bejelentés, illetve szabadalmak teljes oltalmi körére (valamennyi igénypontjára) kiterjedő, kizárólagos engedélyt (a továbbiakban: licencia) biztosít a találmány hasznosítására (lásd: II. fejezet, 9. pont), amelynek
fejében Licenciavevő a jelen szerződésben rögzített díjfizetésre vállal kötelezettséget.
IV. A licencia területi hatálya és időtartama
1. Licenciaadó által engedélyezett licencia területi hatálya megegyezik a szabadalom területi hatályával
(lásd: II. fejezet 4. pont). Ennek megfelelően kiterjed mind a Magyar Köztársaság területére, mind pedig
azon országokra, amelyek tekintetében Licenciaadó a külföldi szabadalmi eljárást követően szabadalmi
oltalmat szerez.
2. A licencia időtartama a jelen szerződés aláírásától számított xxx év, és a Szerződő Felek közös megegyezésével meghosszabbítható.
V. Licenciaadó jogai és kötelezettségei
1. Licenciaadó kijelenti, hogy a szerződés tárgya szerinti területen a Licenciavevőn kívül másnak hasznosítási engedélyt nem ad, továbbá a Licencia tárgyát maga sem hasznosítja (kizárólagos licencia, lásd:
II. fejezet, 11. pont). A kizárólagosság megszűnik a VI. fejezet 6. pontjában meghatározott esetben.
2. Amennyiben bármelyik Szerződő Fél észleli, hogy a jelen szerződés szerinti találmányt, szabadalmi bejelentést, illetve szabadalmat harmadik személy bitorolja, azonnal köteles értesíteni a másik Szerződő
Felet. A bitorlóval szembeni fellépés során a Szerződő Felek szorosan együttműködnek, és döntenek
a szükséges lépések megtételéről. A bitorló harmadik személy elleni peres eljárás megindítása esetén Licenciaadó köteles a perviselés költségeinek a fedezésére, azonban csak addig az összegig, amíg a jogérvényesítés költsége nem éri el Licenciavevőtől a perindítás kezdetét megelőző tizenkét hónapban kapott licenciadíj 50%-át. Az ezen túlmenő perköltséget, ugyanígy a jelen szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül indított per viselésének költségeit, továbbá abban az esetben, ha a megelőző 12
hónapból nem vagy lényegében nem származott licenciadíj, vagy ez a licenciadíj a VI. fejezet 1. pontjában írt egy összegű licenciadíj 50%-át nem éri el, a költséget Licenciavevő viseli.
3. Ha harmadik személy a licencia tárgyául szolgáló találmányt, szabadalmi bejelentést, vagy a szabadalmat
bitorolja, Licenciaadó jogosult a bitorlóval szemben fellépni. A szabadalom bitorlása esetén Licenciavevő önállóan is jogosult fellépni, amennyiben hasznosítási jogát a szabadalmi lajstromba bejegyezték és 30 napos határidő tűzésével felszólította a Licenciaadót, hogy tegye meg a szükséges lépéseket,
aki ezt elmulasztotta.
4. Licenciaadó szavatol azért, hogy a licencia alapjául szolgáló találmány alkalmas a szabadalmi leírásban
meghatározott műszaki megvalósításra. Licenciaadó kijelenti továbbá, hogy legjobb tudomása szerint a
találmányon harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a licencia jelen szerződés szerinti biztosítását bármely formában korlátozná, vagy kizárná. Mindazonáltal Licenciaadó felelősségvállalása
nem terjed ki – a gyakorlati hasznosítást vagy a jogszerzést kizáró – olyan okra, amelyről Licenciaadó a
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jelen megállapodás aláírásának időpontjában nem tudott és az általában elvárható gondosság mellett
nem kellett, hogy tudjon. Különösen nem terheli felelősség Licenciaadót a licencia alapján előállított
termékek piacképessége és üzleti értékesíthetősége tekintetében, valamint a termékfelelősség terén.
5. Licenciaadó köteles a jelen szerződés szerinti szabadalmi bejelentés elsőbbségi időpontjától, azaz xxxtől (dátum) számított 31 hónapig a licencia szerinti szabadalom összes költségét viselni. A költségek további viseléséről Szerződő Felek legkésőbb az itt említett időszak lejártát megelőző 60 nappal kötelesek
megállapodni. E megállapodás hiányában bármelyik Szerződő Fél jogosult a jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
VI. Licenciavevő jogai és kötelezettségei
1. Licenciavevő a találmány hasznosításának engedélyezéséért a jelen szerződés aláírástól számított 15
napon belül egy összegben xxx Ft, azaz xxx licenciadíj megfizetésére köteles akként, hogy az említetett
összeget Licenciaadó pénztárába befizeti.
2. A jelen fejezet 1. pontjában említett díjon felül Licenciavevő licenciadíjként a licencia tárgyának hasznosításából származó bevételből képzett royalty alap xxx %-ának megfizetésére köteles.
3. Licenciavevő a jelen fejezet 2. pontjában meghatározott licenciadíjat évente kétszer, először Licenciavevő éves beszámolójának a cégbírósághoz történő benyújtására jogszabály szerint előírt határnapjától
számított 15 napon belül, másodszor az e dátumtól számított 6 hónap elteltével köteles Licenciaadó
részére megfizetni, továbbá bemutatni a számítás alapjául szolgáló kimutatásokat és bizonylatokat. Késedelmes fizetés esetén Licenciaadó jogosult a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat felszámítására.
4. Licenciavevő a jelen szerződés időtartama alatt, valamint annak megszűnését követő öt évig köteles
megőrizni azokat a bizonylatokat, amelyek a fizetendő licenciadíj számításának alapját képezik. Ezen a
bizonylatokba Licenciaadó vagy az általa meghatalmazott személy a bizonylatok megőrzési ideje alatt –
Licenciavevő előzetes értesítése mellett – bármikor betekinthet, az iratokról saját költségére másolatot
kérhet. Licenciaadó jogosult továbbá saját költségén Licenciavevő könyvelését évente legfeljebb kétszer auditálni. Licenciavevő ennek érdekében köteles könyvelését áttekintető módon vezetni.
5. Licenciavevő jogosult a legkedvezőbb licenciadíjra. Ennek megfelelően, ha a jelen szerződésben szabályozott bármely okból megszűnne a licencia kizárólagossága, és a későbbi licenciavevők Licenciavevőnél kedvezőbb feltételek mellett kapnának engedélyt a hasznosításra, akkor a jelen szerződés licenciadíjra vonatkozó rendelkezései automatikusan úgy módosulnak, hogy a legkedvezőbb licenciadíj érvényesül. Ha Licenciaadó a jelen szerződésben szabályozottnál kedvezőbb feltételek mellett ad másnak engedélyt a hasznosításra, akkor köteles erről Licenciavevőt értesíteni. Köteles közölni továbbá, ha a
kedvezőbb licenciadíjat valamilyen korlátozáshoz, különösen például minimális termékmennyiség kibocsátásához kötődik. Ekkor a legkedvezőbb licenciadíj kedvezményében Licenciavevő csak akkor részesül, ha egyben vállalja a kedvezőbb licenciadíjjal járó többlet-kötelezettségeket is. Értelemszerűen ez
a szakasz nem alkalmazható a Licenciaadó általi saját hasznosításra.
6. Licenciavevő köteles az általában elvárható legnagyobb erőfeszítést tanúsítani a találmány hasznosítása
érdekében. Ezért a 2. sz. mellékletként a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező fejlesztési ütemezési tervet köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal betartani. A fejlesztési ütemezési terv
végrehajtásában beállott változásról köteles Licenciaadót haladéktalanul értesíteni. Ha Licenciavevő a
fejlesztési ütemezési terv megvalósítását indokolatlanul késlelteti vagy a terv végrehajtásában bekövetkező bármilyen változásról (így különösen: késedelemről) Licenciaadó tájékoztatását elmulasztja, Licenciaadónak jogában áll a jelen szerződés szerinti kizárólagosságot megszüntetni.
7. Licenciavevő legkésőbb a fejlesztési ütemezési terv végrehajtási határidejéig köteles értékesítési ütemezési tervet készíteni, és azt Licenciaadó rendelkezésére bocsátani. Licenciaadó jogosult az értékesítési
ütemezési tervet Licenciavevővel megvitatni. Ha a fejlesztési ütemezési terv indokolatlanul kis értékesítési előirányzatokat tartalmaz, Licenciaadó két év türelmi idő után kezdeményezheti a jelen szerződésben meghatározott módon számított royalty helyett évente fizetendő fix lienciadíj fizetését. Az erre
irányuló tárgyalások sikertelensége esetén Licenciaadó jogosult a jelen szerződés szerinti kizárólagosságot megszüntetni.
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8. Licenciavevő jogosult a jelen szerződés szerinti termék helyett fejlesztett terméket értékesíteni. Ebben
az esetben azonban köteles az értékesítés megkezdése előtt írásban tájékoztatni Licenciaadót arról,
hogy a fejlesztés következtében a fedezeti hányad megváltozott, köteles továbbá megadni és megindokolni, hogy álláspontja szerint a fedezeti hányad milyen mértékben változott meg. Ha Licenciaadó az
erről szóló tájékoztatást írásban elfogadja, ez automatikusan a jelen szerződés részévé válik és az elfogadás napjától számítva a royalty az új fedezeti hányad felhasználásával számítandó. Ha Licenciavevő a
fenti tájékoztatást elmulasztja, a fedezeti hányad az eredeti, jelen szerződés szerinti 1 értékű. Licenciaadó jogosult továbbá kifogásolni a fedezeti hányad mértékét. Ilyen esetben Szerződő Felek Licenciavevő költségén független szakértőt kérhetnek fel a fedezeti hányad meghatározására. Megegyezésükig az
eredeti hányad fennmarad, de ha a független szakértő ettől eltérő értéket állapít meg, akkor Licenciaadó a tájékoztatástól a megegyezés időpontjáig eltelt időszakra a régi és az új fedezeti hányad alapján
számított royalty-különbözetet köteles Licenciavevőnek – kívánsága szerint pénzbeli megtérítéssel
vagy a következő esedékes licenciadíjból beszámítással – kamatmentesen megtéríteni. Ha a független
szakértő mindkét Szerződő Fél álláspontjától eltérő fedezeti hányadot állapít meg, Szerződő Felek
arányosan, közösen viselik a költségeket.
9. Licenciavevő által a találmányon Licenciaadótól független finanszírozási forrásból végzett fejlesztéshez fűződő ipari tulajdonjogok Licenciavevőt illetik meg. Licenciaadó akkor és annyiban követelheti,
a fejlesztésre Licenciavevő az ő számára nem kizárólagos licenciát adjon, ha és amennyiben maga is
végez Licenciavevő által elismert fejlesztést a találmány tárgya szerinti területen, és kész a saját fejlesztésből származó ipari tulajdonjogra Licenciavevőnek hasznosítási engedélyt adni. Ha – bármilyen forrás felhasználásával – Licenciaadó ténylegesen közreműködött a fejlesztésben, a fejlesztett szellemi alkotás tekintetében a szabadalmi jog általános szabályai szerinti közös szabadalmi igény keletkezik, ahol
az igényjogosultság arányában – a hozzájárulás figyelembevételével – Szerződő Felek állapodnak meg.
Megállapodás hiányában a fejlesztés szerinti szellemi tulajdon tekintetében az igényjogosultság egymáshoz viszonyított aránya Szerződő Felek között 50%–50%.
10. Licenciavevő jogosult a találmányra harmadik személynek hasznosítási engedélyt adni (allicencia). Az
allicencia-adásból származó bevétel tekintetében a Licenciaadónak járó licenciadíjról Szerződő Felek külön szerződésben állapodnak meg. Ezt az allicencia-adás előtt Licenciavevő köteles Licenciaadónál kezdeményezni. Ennek elmulasztása esetén a royalty mértéke az allicencia-vevő által értékesített termékek vagy nyújtott szolgáltatások összértéke alapján számított licencia alap xxx %-a akkor is,
ha Licenciavevő az allicencia-vevőtől ennél kisebb összeget kap az allicencia ellenértékeként. Licenciavevő minden ilyen esetben köteles biztosítani az allicencia-díj alapjának vonatkozásában mindazokat az ellenőrzési jogokat saját maga számára al-licenciavevővel szemben, mint amilyen jogok Licenciaadót a jelen szerződés alapján megilletik Licenciavevővel szemben. Az ilyen ellenőrzéseit Licenciavevő köteles megfelelően dokumentálni, és a dokumentációt Licenciaadó számára elérhetővé tenni.
VII. A szerződés tartama és megszüntetése
1. A jelen szerződés a Szerződő Felek általi aláírásával jött létre, és – ha Szerződő Felek nem hosszabbítják meg – az aláírástól számított xxx év elteltével veszti hatályát.
2. Bármely Szerződő Fél jogosult a másik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén jelen szerződés
azonnali hatályú felmondására is, amennyiben a másik Szerződő Fél a szerződésszegő magatartással
írásbeli felszólítás ellenére, az abban foglalt ésszerű határidőn belül nem hagy fel.
3. Licenciaadó írásbeli figyelmeztetés nélkül is jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására,
ha Licenciavevő fizetésképtelenné válik, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást indítanak, vagy bármilyen okból Licenciavevőt a cégnyilvántartásból törlik, a fizetési vagy bizonylatbemutatási kötelezettségét Licenciaadó írásbeli felhívása ellenére a felhívás kézhezvételétől számított három (3)
munkanapon belül nem teljesíti, feltéve, hogy Licenciaadó által megismerni kívánt bizonylat legalább áttételesen a jelen szerződésben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatba hozható, illetve a licencia tárgyát
képező szabdalom ellen megsemmisítési eljárást kezdeményez.
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4. Licenciavevő írásbeli figyelmeztetés nélkül is jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására,
amennyiben a licencia alapjául szolgáló szabadalmat megsemmisítik vagy a találmány oltalma egyébként
megszűnik.
5. Ha Licenciavevő tulajdonosi szerkezetében változás áll be, Licenciavevő köteles erről Licenciaadót
a változás jogerős bekövetkezésétől számított harminc (30) napon belül értesíteni. Licenciaadó jogosult a szerződést felmondani, ha Licenciavevő e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja. Licenciaadó
e felmondási joga a tudomásszerzéstől számított kilencven (90) napig áll fenn. Ha ez idő alatt Licenciaadó a szerződést nem mondja fel, a szerződés továbbra is hatályában fennmarad és felmondásához a
Licenciavevő tulajdonosi szerkezetében bekövetkező változásra Licenciaadó nem hivatkozhat.
VIII. Kapcsolattartás
1. Szerződő Felek az együttműködés folyamatosságának biztosítására az alábbi személyeket jelölik ki:
– Licenciaadó részéről: xxx
– Licenciavevő részéről: xxx
2. Szerződő Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével és jogaik gyakorlásával kapcsolatos valamennyi dokumentáció, megjelenhet elektronikus
formátumban; az e-mail útján lezajló kommunikációt Szerződő Felek egymás közötti viszonyaikban
teljes bizonyító erővel ruházzák fel, és nem követelnek meg elektronikus aláírást egymástól. E szabály
alól kivételt képez minden a licenciadíj számítását érintő bizonylat.
IX. Titoktartás és hivatkozások
1. Szerződő Felek kölcsönösen elismerik az átadott információ bizalmas jellegét. Ezért Szerződő Felek
az egymástól átvett valamennyi nem-nyilvános műszaki, jogi, üzleti vagy egyéb információt (a továbbiakban bizalmas információ) szigorúan bizalmasan kezelnek és csak a jelen szerződés teljesítésének céljából használnak fel. Ennek keretében bizalmas információt harmadik személy részére csak a bizalmas
információt átadó Szerződő Fél előzetes hozzájárulásával adnak tovább. Ez a kötelezettség a jelen
szerződés megszűnése után is öt évig fennmarad. Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartoznak.
2. Szerződő Felek azonban tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség nem érvényesíthető a bizalmas információk meghatározott körére az államigazgatási (így különösen adóügyi) és a bírósági eljárásban, ezért ezekre és csak ezekre nézve kölcsönösen és előzetesen mentesítik egymást a titoktartási
kötelezettség alól.
3. Nem állapítható meg titoktartási kötelezettség az információk következő csoportjára:
i (i) azon információ, amely nem az átvevő Szerződő Fél hibájából vagy szerződésszegésének következtében került nyilvánosságra;
i(ii) azon információ, amely az átadó Szerződő Fél tudtán kívül már az átadás időpontjában közismert
vagy bárki számára megismerhető volt;
(iii) azon információ, amely olyan személy által jutott nyilvánosságra, akiért Szerződő Felek nem felelnek.
X. Egyéb rendelkezések
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésének jogi akadálya vagy korlátja nincsen, és
a jelen szerződés nem akadályozza vagy korlátozza más, érvényes szerződés teljesítését.
2. Szerződő Felek független szerződő felek, jogi személyiségüket a jelen szerződés nem befolyásolja, közöttük a jelen szerződésben szabályozott kérdéseken kívül jogviszony nem keletkezik, Szerződő Felek
átszervezése a jelen szerződés érvényességét nem érinti.
3. A bármely Szerződő Fél által az őt a másik Szerződő Féllel szemben ezen Szerződő Fél nemteljesítése vagy szerződésszegése alapján megillető jogról való lemondás nem jelenti a lemondást azon
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4.
5.

6.
7.
8.

jogokról, amelyek a jelen szerződés más rendelkezéseiben kerültek rögzítésre és amelyek a másik Szerződő Fél szerződésszegése alapján illetnék meg a Szerződő Felet.
Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket csak a másik Szerződő Fél
előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatják át, engedményezhetik harmadik személyekre.
Szerződő Felek a vitás kérdések békés rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével keletkezik, a Szerződő Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.
évi XXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Szerződő Felek a jelen szerződést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál – Licenciaadó költségén,
szabadalmi ügyvivője útján – bejelentik.

A jelen szerződés mellékletekkel együtt összesen .. oldalból áll.
Szerződő Felek a jelen megállapodást megfelelően elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
.............................................

.............................................

Szegedi Tudományegyetem
képviseletében:
Prof. Dr. Szabó Gábor

gazdasági
és műszaki főigazgató

Szeged, …………………………

Licenciavevő
képviseletében:

Dr. Majó Zoltán

rektor

...............................................
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6. sz. melléklet
SZELLEMI ALKOTÁSBÓL EREDŐ IGÉNY ÉS IPARJOGVÉDELMI OLTALOM
ÁTRUHÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS MINTA
SZABADALOM ÁTRUHÁZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Szegedi Tudományegyetem (Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán gazdasági és
műszaki főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000), mint átruházó
- a továbbiakban: SZTE másrészről a
... Társaság (székhely: ; képviseli: cégjegyzékszám: adószám: )
mint vevő
- a továbbiakban: Társaság együttes említésük esetén: Szerződő Felek között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy … napján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejelentésre
került a „…” című találmány (a magyar nemzeti szabadalmi eljárás ügyszáma: …, a továbbiakban: találmány). [Más szellemi alkotás esetén megfelelően módosítandó]
2. a találmány szakterületéhez tartozó további kutatási-fejlesztési tevékenység és a találmány megfelelő
módon történő hasznosítása érdekében megalapította a Társaságot.
3. A szabadalmi bejelentés egyetlen bejelentője és kizárólagos jogosultja az SZTE, aki kijelenti, hogy jogosult a találmány, illetve a szabadalom átruházására, továbbá, hogy eddig semmilyen cselekményével nem
keletkeztetett harmadik személy számára olyan jogot, ami a jelen szerződésben foglaltak teljesülését
akadályozná, korlátozná vagy késleltetné.
4. A Társaság kijelenti, hogy meg kívánja szerezni a találmány, illetve a szabadalom tulajdonjogát, amelyért a jelen szerződésben meghatározott vételárat fizet, amely alapján a szabadalom tárgyát képező
terméket hasznosítani fogja.
II. Meghatározások
1. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott kizárólagos vagyoni értékű jog, amelyet szabadalmazási eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok a szabadalmi bejelentés elsőbbségének időpontjától számított 20 évre biztosítanak.
2. A szabadalom oltalmi köre: a szabadalom oltalmi körét kizárólag az igénypontsorozatban foglalt műszaki információ határozza meg.
3. A szabadalom területi hatálya: az a terület, ahol a találmány ideiglenes vagy végleges oltalomban részesül.
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4. Ideiglenes oltalom: a szabadalmi bejelentés és a szabadalom megadása közötti időszakra vonatkozó
oltalmi jogosultság. Véglegessé a szabadalom jogerős engedélyezésének napján, a bejelentés napjára
visszaható hatállyal válik.
5. Hasznosítás: a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalmazása, forgalomba hozatalra ajánlása és e célból raktáron tartása; harmadik személy (alvállalkozó) megbízása a találmány tárgyát
képező terméknek a Társaság nevében vagy képviseletében nevében történő előállítására, használatára,
forgalmazására, forgalomba hozatalra ajánlására és e célból raktáron tartására, a találmány tárgyával
kapcsolatos szolgáltatás nyújtása akár közvetlenül, akár alvállalkozó igénybevételével, továbbá a találmány hasznosításának engedélyezése.
III. Az átruházás tárgya
SZTE a tulajdonát képező ............ napján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejelentésre került és
............................................................ ügyszámmal ellátott a „…………………………..” című szabadalmi
bejelentésének, illetőleg szabadalmának jogait a Társaság részére teljes egészében átruházza, amelynek fejében a Társaság a jelen szerződésben rögzített vételár megfizetésére vállal kötelezettséget.
IV. SZTE jogai és kötelezettségei
1. SZTE köteles a vevőt a találmány lényeges tulajdonságairól és a találmánnyal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen a találmányra vonatkozó esetleges jogokról és a találmánnyal kapcsolatos terhekről tájékoztatni. Köteles továbbá az ilyen körülményekre, illetőleg jogokra és terhekre vonatkozó
okiratokat a Társaságnak átadni.
2. SZTE kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint a találmányra harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely az átruházást bármely formában korlátozná, vagy kizárná. Mindazonáltal SZTE felelősségvállalása nem terjed ki – a gyakorlati hasznosítást vagy a jogszerzést kizáró – olyan okra, amelyről
SZTE a jelen megállapodás aláírásának időpontjában nem tudott és az általában elvárható gondosság
mellett nem kellett, hogy tudjon. Különösen nem terheli felelősség SZTE-t az átruházást követően előállított termékek piacképessége és üzleti értékesíthetősége tekintetében, valamint a termékfelelősség terén. SZTE továbbá kijelenti, hogy nem vállal felelősséget a szabadalmi oltalom megadásáért, valamint a
találmány gyakorlati megvalósíthatóságáért.
3. SZTE a jelen szerződés tárgyát képező találmányt a Társaság részére a jelen szerződés aláírásának
napján adja át. A Társaság az átvételtől kezdődően viseli a Találmánnyal kapcsolatos összes terhet.
V. A Társaság jogai és kötelezettségei
1. A Társaság a találmány a tulajdonjogának átruházásáért ....................,- Ft+ ÁFA, azaz .............. forint
+ ÁFA, összesen ........................................................................................ Ft, azaz .............................. forint
vételár egy összegben történő megfizetésére köteles akként, hogy az említett összeget SZTE bankszámlájára átutalással köteles befizetni, a jelen szerződés aláírásától számított hatvan napon belül.

VI. A szerződés tartama és megszűnése
1. A jelen szerződés a Szerződő Felek általi aláírásával jött létre, és a Szerződő Felek általi teljesítéssel
szűnik meg.
2. Bármely Szerződő Fél jogosult a másik Szerződő Fél súlyos szerződésszegése esetén jelen szerződéstől elállni, amennyiben a másik Szerződő Fél a szerződésszegő magatartással írásbeli felszólítás ellenére, az abban foglalt ésszerű határidőn belül nem hagy fel.
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VII. Kapcsolattartás
1. Szerződő Felek az együttműködés folyamatosságának biztosítására az alábbi személyeket jelölik ki:
– SZTE részéről: ...............................
– A Társaság részéről: ..........................................
2. Szerződő Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével és jogaik gyakorlásával kapcsolatos valamennyi dokumentáció, megjelenhet elektronikus
formátumban; az e-mail útján lezajló kommunikációt Szerződő Felek egymás közötti viszonyaikban
teljes bizonyító erővel ruházzák fel, és nem követelnek meg elektronikus aláírást egymástól.
VIII. Titoktartás és hivatkozások
1. Szerződő Felek kölcsönösen elismerik az átadott információ bizalmas jellegét. Ezért Szerződő Felek
az egymástól átvett valamennyi nem-nyilvános műszaki, jogi, üzleti vagy egyéb információt (a továbbiakban bizalmas információ) szigorúan bizalmasan kezelnek és csak a jelen szerződés teljesítésének céljából használnak fel. Ennek keretében bizalmas információt harmadik személy részére csak a bizalmas
információt átadó Szerződő Fél előzetes hozzájárulásával adnak tovább. Szerződő Felek a titoktartási
kötelezettség elmulasztásáért büntető- és polgári jogi felelősséggel tartoznak.
2. Szerződő Felek azonban tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség nem érvényesíthető a bizalmas információk meghatározott körére az államigazgatási (így különösen adóügyi) és a bírósági eljárásban, ezért ezekre és csak ezekre nézve kölcsönösen és előzetesen mentesítik egymást a titoktartási
kötelezettség alól.
3. Nem állapítható meg titoktartási kötelezettség az információk következő csoportjára:
i i(i) azon információ, amely nem az átvevő Szerződő Fél hibájából vagy szerződésszegésének következtében került nyilvánosságra;
i(ii) azon információ, amely az átadó Szerződő Fél tudtán kívül már az átadás időpontjában közismert
vagy bárki számára megismerhető volt;
(iii) azon információ, amely olyan személy által jutott nyilvánosságra, akiért Szerződő Felek nem felelnek.
IX. Egyéb rendelkezések
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésének jogi akadálya vagy korlátja nincsen, és
a jelen szerződés nem akadályozza vagy korlátozza más, érvényes szerződés teljesítését.
2. Szerződő Felek független szerződő felek, jogi személyiségüket a jelen szerződés nem befolyásolja, közöttük a jelen szerződésben szabályozott kérdéseken kívül jogviszony nem keletkezik, Szerződő Felek
átszervezése a jelen szerződés érvényességét nem érinti.
3. A bármely Szerződő Fél által az őt a másik Szerződő Féllel szemben ezen Szerződő Fél nemteljesítése vagy szerződésszegése alapján megillető jogról való lemondás nem jelenti a lemondást azon
jogokról, amelyek a jelen szerződés más rendelkezéseiben kerültek rögzítésre és amelyek a másik Szerződő Fél szerződésszegése alapján illetnék meg a Szerződő Felet.
4. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket csak a másik Szerződő Fél
előzetes írásbeli hozzájárulásával engedményezhetik harmadik személyekre.
5. Szerződő Felek a vitás kérdések békés rendezésére törekednek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével keletkezik, a Szerződő Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
6. Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.
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7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.
évi XXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
8. Szerződő Felek a jelen szerződést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál – SZTE költségén, szabadalmi ügyvivője útján – bejelentik.
Szerződő Felek a jelen megállapodást megfelelően elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

........................................

........................................

..........................................

Szegedi Tudományegyetem

Társaság

képviseletében:

képviseletében:

Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor

Dr. Majó Zoltán
gazdasági
és műszaki főigazgató

Szeged, .....................................
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7. sz. melléklet
ALKOTÓI DÍJAZÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK
7/a. sz. melléklet

Szerződés
know-how hasznosítása esetére esedékes díjfizetésről
A jelen megállapodás létrejött egyrészről
.............................................. (továbbiakban: Szerző)
Született:..........................................................
Lakcím: ...........................................................
Anyja neve:......................................................
Adóazonosító jele:...........................................
Személyi igazolvány száma:..............................
TB azonosító jele:............................................
Számlavezető hitelintézet:...............................
Bankszámlaszám:.............................................
másrészről pedig a
A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Intézmény)
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor, Dr. Majó Zoltán, műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Értelmező rendelkezések
1. Know-how: vagyoni értékkel rendelkező gazdasági, műszaki, szervezési ismeretek és tapasztalatok
II. A szerződés tárgya
2. Jelen szerződés tárgya Szerzőnek az Intézmény szellemi alkotások nyilvántartása szerint
...................................................... megnevezésű know-how-ja. A nyilvántartásba vétel kelte ........................ .
3. Felek megállapítják, hogy Szerző az 2.) pontban megjelölt know-how szerzője .................., azaz
.....................százalékban.
4. Az 2.) pontban megjelölt szellemi termékkel kapcsolatos teljes körű intézkedési és képviseleti
jogkörüket az alkotók ........................... kelt megállapodásukban ............................ ruházták.
5. Intézmény tájékoztatja Szerzőt, hogy szellemi termékéből származó licenciát értékesített …………….
Ft, azaz ………… Forint értékben a …………. napján kelt szerződés alapján. VAGY
Intézmény az 2.) pontban megjelölt know-how-t saját tevékenysége körében ............ óta hasznosítja.
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III. A felek jogai és kötelezettségei
6. Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatának 27. §a alapján a harmadik fél általi hasznosításból származó nettó árbevétel ................, azaz ..................
százalékát szerzői díjként Szerzőnek megfizeti.
VAGY

Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy Szerző részére a saját működési körben hasznosított megoldással elért
hasznos eredmény...................., azaz .................. százalékát szerzői díjként megfizeti.

7. Szerző az SZTE vonatkozó szabályzatának ismerete mellett a hasznosításból származó eredmény
know-how-ban való részesedésnek megfelelő hányadát elfogadja, és annak határidőre történő
maradéktalan megfizetése esetén a jelen értékesítésből származó további igényéről lemond. Szerző a díj
kifizetésének módját és időpontját elfogadja.
8. Intézmény az SZTE Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzat 26. §-ban meghatározott költségekről az
alábbiakban nyilatkozik:
A szellemi termék értékelésével kapcsolatos költség:…………………………………………..
A szellemi termék jogi oltalmával, szabadalmazásával kapcsolatos költség:…………………..
A szellemi termék hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költség:
…………………………………………….
Csökkentő tételek összesen:......................................................
9. Szerzőt a 2010. évben az 5. pont szerinti értékesítésből, a 8. pont szerinti csökkentések után Szerzőt
….. Ft, azaz ………………. Forint szerzői díj illeti.
10. Intézmény a díjat a hasznosításból származó bevétel beérkezését követően legkésőbb 60 napon belül
fizeti meg.
VAGY
A díj kifizetése minden év január 31-ig esedékes, és összege az előző év december 31-ig elért hasznos eredményből az
Intézményt megillető árbevétel alapján készített és a Szerző rendelkezésére bocsátott elszámoláson alapszik.
11. Szerző kötelezettséget vállal arra, hogy az 2.) pontban megjelölt know-how-ra vonatkozó, az
Intézmény, és a .................... között ..............év.............hónap.....napján kelt hasznosítási szerződésből
következő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges valamennyi információt az
Intézmény , vagy az általa megjelölt szerv rendelkezésére bocsátja.
12. Jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotással összefüggő peres vagy nemperes eljárásokban Szerző
Intézmény részére teljes mértékű szakmai segítséget köteles nyújtani.
13. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzői díj nem az alkotás és létrehozás munkájának munkabére vagy
bármilyen díjazása, ellenértéke, hanem a létrehozott szellemi alkotás hasznosításának ellenértékéből
folyó bevételnek az a része, amely a szellemi alkotást létrehozó, közreműködő szerző szerzői díja.
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IV. Vegyes rendelkezések
14. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezései illetve az SZTE Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzata az irányadó.
15. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen
tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
16. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

.............................................. .............................................. ..............................................
..............................................
Szegedi Tudományegyetem
képviseletében:
Szerző
Szeged, 2011……………..

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor

Dr. Majó Zoltán gazdasági
és műszaki főigazgató
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7/b. sz. melléklet

Szerződés
Alkalmazotti találmány hasznosítása esetén járó díjazásra
amely létrejött egyrészről
.............................................., (a továbbiakban: Feltaláló), mint feltaláló
Született:..........................................................
Lakcím: ...........................................................
Anyja neve:......................................................
Adóazonosító jele:...........................................
Személyi igazolvány száma:..............................
TB azonosító jele:............................................
Számlavezető hitelintézet:...............................
Bankszámlaszám:.............................................
Feltalálói részarány:........., azaz ...................%
Képviseletében:...............................................
Szervezeti egység:...........................................
másrészről a
Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE), mint az alkalmazotti találmány hasznosítására
jogosult
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor, Dr. Majó Zoltán, műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Értelmező rendelkezések
1. Alkalmazotti találmány hasznosítása
A találmány munkáltató általi hasznosításának minősül
a) a találmány tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, illetve forgalomba
hozatalra ajánlása, vagy e termék ilyen célból történő raktáron tartása vagy az országba történő
behozatala;
b) a találmány tárgyát képező eljárás használata;
c) a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított termék előállítása, használata, forgalomba
hozatala, vagy ilyen célból történő raktáron tartása vagy az országba történő behozatala.
A munkáltató hasznosítási joga nem kizárólagos, hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási
jog a munkáltató megszűnése, vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át,
egyébként másra nem szállhar, illetve nem ruházható át.
2. Szabadalmi perek:
a) a szabadalmi kényszerengedély megadására, módosítására és visszavonására irányuló perek
b) az előhasználati és a továbbhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek
c) a találmány- vagy szabadalombitorlás miatt indított perek.
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II. A szerződés tárgya
3. Jelen szerződés tárgya Feltalálónak az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint ..................
.................................... megnevezésű alkalmazotti találmánya. A nyilvántartásba vétel kelte ........................ .
4. A 3. pontban megjelölt szellemi termékkel kapcsolatos képviseleti jogkörüket a Feltalálók ....
....................... kelt megállapodásukban ............................ ruházták.
5. Az SZTE Inovációs Bizottsága ................................... kelt ............................ számú határozatában úgy
rendelkezett, hogy az SZTE a Feltaláló által ........................................... napon ismertetett alkalmazotti
találmányát hasznosítani kívánja. Az Innovációs Bizottság vizsgálata megállapította, hogy a találmány
feltehetően szabadalmaztatásra alkalmas.

III. A felek jogai és kötelezettségei
6. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy a találmány hasznosításából származó nettó árbevétel ................,
azaz .................. százalékát hasznosítási díjként az alábbiak szerint Feltalálónak megfizeti. Az oltalmi
időn belül legyártott termékek után a Feltalálót a találmányi díj akkor is megilleti, ha a termékek
forgalomba hozatalára a szabadalmi oltalom megszűnése után kerül sor.
VAGY
SZTE kötelezettséget vállal a Feltaláló részére ….. Ft, azaz ………………. Forint hasznosítási díj
megfizetésére. Az oltalmi időn belül legyártott termékek után a Feltalálót a találmányi díj akkor is
megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a szabadalmi oltalom megszűnése után kerül sor.
7. SZTE tájékoztatja Feltalálót, hogy a 3.) pontban meghatározott szellemi alkotást az alábbiak szerint
hasznosította, vagy tervezi hasznosítani: A megfelelő jelölendő
a) a találmány tárgyát képező terméket előállítja, használja, forgalomba hozza, ilyen célból raktáron
tartja vagy az országba behozza;
b) a találmány tárgyát képező eljárást használja;
c) a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket előállítja, használja, forgalomba
hozza, vagy ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza.
8. SZTE kijelenti, hogy a 2010. évben a találmány hasznosításából befolyó összeg: .............., amely a jelen
szerződés szerinti nettó árbevétel értékének meghatározása során az SZTE vonatkozó szabályzatának
26. §-a szerint meghatározott költségekkel csökkent a következők szerint:
A szellemi alkotás értékelésével kapcsolatos költség: ………………………………
A szellemi alkotás jogi oltalmával, szabadalmazásával kapcsolatos költség: ……………………..
A szellemi alkotás hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költség:
…………………………
Csökkentő tételek a 2010-es évben összesen:......................................................
Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti számítást minden év december 15. napjáig elvégzik.
9. A Feltalálót a találmány 2010. évben történő hasznosítása után a 6.) pontban foglaltak szerint ….. Ft
azaz ………………. Forint találmányi díj illeti meg, amelyet az SZTE a 8.) pont szerinti számítás
elvégzése után a találmányi díj beérkezését követően legkésőbb 60 napon belül fizet ki a Feltaláló
részére.
10. Feltaláló a jelen szerződésben meghatározott hasznosítási díj részesedésének (lásd: feltalálói
részarány) megfelelő hányada határidőre történő maradéktalan megfizetése esetén további vagyoni
igényéről lemond.
11. Feltaláló a hasznosítási díj kifizetésének módját és időpontját elfogadja.
12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti hasznosítási díj nem az alkotás és létrehozás
munkájának ellenértéke, hanem a létrehozott szellemi alkotás hasznosításának ellenértékéből befolyó
bevételnek a feltalálót megillető része.
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13. Feltaláló kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szellemi alkotás SZTE általi
hasznosítása során valamennyi vonatkozó információt az SZTE, vagy az általa megjelölt szervezeti
egység rendelkezésére bocsátja.
14. Feltaláló kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotással
összefüggésben indult szabadalmi perekben és peren kívüli jogvitákban teljes mértékű szakmai
segítséget nyújt az SZTE-nek.
15. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a találmányt termék gyártása körében hasznosítja
és a jelen szerződésben megjelölt terméken kívül más termékek gyártásánál is felhasználja, az ezzel
kapcsolatosan fizetendő hasznosítási díjakról külön szerződésben állapodik meg a Feltalálóval.
IV. Egyéb rendelkezések
16. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésnek a találmányi díj összegének meghatározására
vonatkozó pontjait (hasznosításból befolyó összeg mértéke, nettó árbevétel és csökkentő tételek)
évente felülvizsgálják és szükség esetén a szerződést módosítják.
17. Feltaláló tudomással bír arról, hogy a hasznosítási díj a Tbj. 21.§ d) szerint nem képez járulékalapot.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.
évi XXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az SZTE Szellemi tulajdon kezelési
szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók.
19. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen
tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve tudomásul veszik, hogy szabadalmi perekben a Fővárosi Bíróság
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
20. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szeged, 200……………

…………………………………………….
Feltaláló

…………………………………………….
Szegedi Tudományegyetem
Képviseletében:
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor
Dr. Majó Zoltán
műszaki ás gazdasági főigazgató
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7/c. sz. melléklet

Találmányi díjszerződés
Szolgálati találmány értékesítése esetén járó díjazásra
amely létrejött egyrészről
.............................................. (továbbiakban: Feltaláló), mint feltaláló
Született:..........................................................
Lakcím: ...........................................................
Anyja neve:......................................................
Adóazonosító jele:...........................................
Személyi igazolvány száma:..............................
TB azonosító jele:............................................
Számlavezető hitelintézet:...............................
Bankszámlaszám:.............................................
Feltalálói részarány:........., azaz ...................%
Képviseletében:...............................................
Szervezeti egység:...........................................
másrészről a
Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: SZTE), mint a szolgálati találmány jogosultja
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Értelmező rendelkezések
1. Találmányi díj
A szolgálati találmány értékesítése esetén a Feltalálót találmányi díj illeti meg, ha
a) a találmányt szabadalom védi, az értékesítés megkezdésétől a végleges szabadalmi oltalom, illetve –
ha a találmány tárgyára kiegészítő oltalmat szereztek – a kiegészítő oltalom megszűnéséig;
b) a találmány végleges szabadalmi oltalma, illetve – ha a találmány tárgyára kiegészítő oltalmat szereztek – kiegészítő oltalma a munkáltató lemondása vagy a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása
miatt szűnt meg, az értékesítés megkezdésétől addig az időpontig, amikor a szabadalom, illetve a
kiegészítő oltalom lejárat miatt szűnt volna meg;
c) a találmányt titokban tartják, az értékesítés megkezdésétől a találmány nyilvánosságra jutásáig, vagy –
ha ez a későbbi – a találmánynak a munkáltatóval történő ismertetésétől számított húsz év elteltéig.
2. Értékesítés
A szolgálati találmány értékesítésének minősül:
a) a találmány hasznosítása, ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása
érdekében történő mellőzését is;
b) a hasznosítás más részére történő engedélyezése;
c) a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges átruházása.
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3. Szabadalmi perek:
a) a szabadalmi kényszerengedély megadására, módosítására és visszavonására irányuló perek
b) az előhasználati és a továbbhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek
c) a találmány- vagy szabadalombitorlás miatt indított perek.
II. A szerződés tárgya
4. Jelen szerződés tárgya Feltalálónak az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint ..........
............................................megnevezésű szolgálati találmánya. A nyilvántartásba vétel kelte ........................
Az SZTE Inovációs Bizottsága ................................... kelt ............................ számú határozatában úgy
rendelkezett, hogy az SZTE a Feltaláló által ........................................... napon ismertetett szolgálati
találmányt titokban tartja, azt üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja. Az SZTE elismeri, hogy az
ismertetés időpontjában a találmány szabadalmazható lenne.
VAGY
Jelen szerződés tárgya Feltalálónak az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint
...................................................... megnevezésű szolgálati találmánya alapján a Magyar Szabadalmi
Hivatalhoz ................év ........hó .....napján tett bejelentés alapján az SZTE részére megadott ...................
ügyiratszámú, .................. lajstromszámú .....................................................című szabadalma.
5. A 4. pontban megjelölt szellemi termékkel kapcsolatos képviseleti jogkörüket a Feltalálók .......
.................... kelt megállapodásukban ............................ ruházták.

III. A felek jogai és kötelezettségei
6. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzatának 27. § alapján
a találmány értékesítéséből származó nettó árbevétel ................, azaz .................. százalékát találmányi
díjként az alábbiak szerint Feltalálónak megfizeti. Szabadalmazott találmány értékesítése esetén az
oltalmi időn belül legyártott termékek után a Feltalálót a találmányi díj akkor is megilleti, ha a termékek
forgalomba hozatalára a szabadalmi oltalom megszűnése után kerül sor.
7. SZTE tájékoztatja Feltalálót, hogy a 4.) pontban meghatározott szellemi alkotást az alábbiak szerint
értékesítette, vagy tervezi értékesíteni:
a) saját gazdasági tevékenysége körében ................... termék előállítása során ............ óta hasznosítja.
VAGY
b) hasznosítására licenciaszerződést kötött ......................-vel ……………. Ft, azaz ………… Forint díj
ellenében …………. napján. A licenciavevő az SZTE részére …………… napján teljesített. VAGY
c) a szabadalmi igényt .......................... kelt szerződésben ................................ átruházta. VAGY
d) a szabadalmat ............................... kelt szerződésben .................................. átruházta.
8. SZTE kijelenti, hogy a 2010. évben a találmány hasznosításából befolyó összeg: .............., amely a jelen
szerződés szerinti nettó árbevétel értékének meghatározása során az SZTE vonatkozó szabályzatának
26. §-a szerint meghatározott költségekkel csökkent a következők szerint:
A szellemi alkotás értékelésével kapcsolatos költség: ………………………………
A szellemi alkotás jogi oltalmával, szabadalmazásával kapcsolatos költség: ……………………..
A szellemi alkotás hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költség: ………………
Csökkentő tételek a 2010-es évben összesen:......................................................
Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti számítást minden év december 15. napjáig elvégzik.
9. A Feltalálót a találmány 2010. évben történő hasznosítása után a 6.) pontban foglaltak szerint ….. Ft,
azaz ………………. forint találmányi díj illeti meg, amelyet az SZTE a 8.) pont szerinti számítás
elvégzése után a találmányi díj beérkezését követően legkésőbb 60 napon belül fizet ki a Feltaláló
részére.
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10. Feltaláló a jelen szerződésben meghatározott találmányi díj részesedésének (lásd: feltalálói részarány)
megfelelő hányada határidőre történő maradéktalan megfizetése esetén további vagyoni igényéről
lemond.
11. Feltaláló a találmányi díj kifizetésének módját és időpontját elfogadja.
12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti találmányi díj nem az alkotás és létrehozás munkájának
ellenértéke, hanem a létrehozott szellemi alkotás értékesítésének ellenértékéből befolyó bevételnek a
feltalálót megillető része.
13. Feltaláló kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szellemi alkotás SZTE általi
értékesítése során valamennyi vonatkozó információt az SZTE, vagy az általa megjelölt szervezeti
egység rendelkezésére bocsátja, illetve a hasznosítási szerződések teljesítéséhez az SZTE számára
segítséget nyújt.
14. Közös szabadalom esetén a hasznosítási szerződés és a jelen díjszerződés teljesítéséért való felelősség
az SZTE-t és a Feltalálót az ellenértékből történt részesedésük arányában terheli.
15. Feltaláló kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotással
összefüggésben indult szabadalmi perekben és peren kívüli jogvitákban teljes mértékű szakmai
segítséget nyújt az SZTE-nek.
16. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a találmányt termék gyártása körében értékesíti és
a jelen szerződésben megjelölt terméken kívül más termékek gyártásánál is felhasználja, az ezzel
kapcsolatosan fizetendő találmányi díjakról külön szerződésben állapodik meg a Feltalálóval.
IV. Egyéb rendelkezések
17. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésnek a találmányi díj összegének meghatározására
vonatkozó pontjait (hasznosításból befolyó összeg mértéke, nettó árbevétel és csökkentő tételek)
évente felülvizsgálják és szükség esetén a szerződést módosítják.
18. Feltaláló tudomással bír arról, hogy a találmányi díj a Tbj. 21.§ d) szerint nem képez járulékalapot.
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.
évi XXXIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az SZTE Szellemi tulajdon kezelési
szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadók.
20. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen
tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve tudomásul veszik, hogy szabadalmi perekben a Fővárosi Bíróság
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
21. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szeged, 200……………
……………………………………………. …………………………………………….
Feltaláló
Szegedi Tudományegyetem
Képviseletében:
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor
Dr. Majó Zoltán
gazdasági és műszaki főigazgató
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7/d. sz. melléklet

Szerződés
Alkalmazotti használati minta hasznosítása esetén járó díjazásra
amely létrejött egyrészről
.............................................., (a továbbiakban: Feltaláló), mint feltaláló
Született:..........................................................
Lakcím: ...........................................................
Anyja neve:......................................................
Adóazonosító jele:...........................................
Személyi igazolvány száma:..............................
TB azonosító jele:............................................
Számlavezető hitelintézet:...............................
Bankszámlaszám:.............................................
Feltalálói részarány:........., azaz ...................%
Képviseletében:...............................................
Szervezeti egység:...........................................
másrészről a
Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE), mint az alkalmazotti használati minta
hasznosítására jogosult
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Értelmező rendelkezések
1. Alkalmazotti használati minta hasznosítása
A használati minta munkáltató általi hasznosításának minősül
a) a használati minta tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, illetve
forgalomba hozatalra ajánlása, vagy e termék ilyen célból történő raktáron tartása vagy az országba
történő behozatala;
b) a használati minta tárgyát képező eljárás használata;
c) a használati minta tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított termék előállítása, használata,
forgalomba hozatala, vagy ilyen célból történő raktáron tartása vagy az országba történő behozatala.
A munkáltató hasznosítási joga nem kizárólagos, hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási
jog a munkáltató megszűnése, vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át,
egyébként másra nem szállhar, illetve nem ruházható át.
2. Mintaoltalmi perek:
a) a mintaoltalmi kényszerengedély megadására, módosítására és visszavonására irányuló perek
b) az előhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek
c) a bitorlás miatt indított perek.
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II. A szerződés tárgya
3. Jelen szerződés tárgya Feltalálónak az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint ..............
........................................megnevezésű alkalmazotti használati mintája. A nyilvántartásba vétel kelte ...........
4. A 3. pontban megjelölt szellemi termékkel kapcsolatos képviseleti jogkört a Feltalálók ...........................
kelt megállapodásukban ............................ ruházták.
5. Az SZTE Inovációs Bizottsága ................................... kelt ............................ számú határozatában úgy
rendelkezett, hogy az SZTE a Feltaláló által ........................................... napon ismertetett alkalmazotti
használati mintát hasznosítani kívánja. Az Innovációs Bizottság vizsgálata megállapította, hogy a
használati minta feltehetően használati mintaoltalom megszerzésére alkalmas.

III. A felek jogai és kötelezettségei
6. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy a használati minta hasznosításából származó nettó árbevétel
................, azaz .................. százalékát hasznosítási díjként az alábbiak szerint Feltalálónak megfizeti. Az
oltalmi időn belül legyártott termékek után a Feltalálót a hasznosítási díj akkor is megilleti, ha a
termékek forgalomba hozatalára a használati mintaoltalmi megszűnése után kerül sor.
VAGY
SZTE kötelezettséget vállal a Feltaláló részére ….. Ft, azaz ………………. forint hasznosítási díj
megfizetésére. Az oltalmi időn belül legyártott termékek után a Feltalálót a hasznisítási díj akkor is
megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a használati mintaoltalmi megszűnése után kerül sor.
7. SZTE tájékoztatja Feltalálót, hogy a 3.) pontban meghatározott szellemi alkotást az alábbiak szerint
hasznosította, vagy tervezi hasznosítani: A megfelelő jelölendő
a) a használati minta tárgyát képező terméket előállítja, használja, forgalomba hozza, ilyen célból
raktáron tartja vagy az országba behozza;
b) a használati minta tárgyát képező eljárást használja;
c) a használati minta tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket előállítja, használja,
forgalomba hozza, vagy ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza.
8. SZTE kijelenti, hogy a 2010. évben a használati minta hasznosításából befolyó összeg: .............., amely a
jelen szerződés szerinti nettó árbevétel értékének meghatározása során az SZTE vonatkozó
szabályzatának 26. §-a szerint meghatározott költségekkel csökkent a következők szerint:
A szellemi alkotás értékelésével kapcsolatos költség: ………………………………
A szellemi alkotás jogi oltalmával, szabadalmazásával kapcsolatos költség: ……………………..
A szellemi alkotás hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költség:
…………………………
Csökkentő tételek a 2010-es évben összesen:......................................................
Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti számítást minden év december 15. napjáig elvégzik.
9. A Feltalálót a használati minta 2010. évben történő hasznosítása után a 6.) pontban foglaltak szerint …..
Ft, azaz ………………. forint hasznosítási díj illeti meg, amelyet az SZTE a 8.) pont szerinti
számítás elvégzése után a bevétel beérkezését követően legkésőbb 60 napon belül fizet ki a Feltaláló
részére.
10. Feltaláló a jelen szerződésben meghatározott hasznosítási díj részesedésének (lásd: feltalálói
részarány) megfelelő hányada határidőre történő maradéktalan megfizetése esetén további vagyoni
igényéről lemond.
11. Feltaláló a hasznosítási díj kifizetésének módját és időpontját elfogadja.
12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti hasznosítási díj nem az alkotás és létrehozás
munkájának ellenértéke, hanem a létrehozott szellemi alkotás hasznosításának ellenértékéből befolyó
bevételnek a feltalálót megillető része.
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13. Feltaláló kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szellemi alkotás SZTE általi
hasznosítása során valamennyi vonatkozó információt az SZTE, vagy az általa megjelölt szervezeti
egység rendelkezésére bocsátja.
14. Feltaláló kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotással
összefüggésben indult mintaoltalmi perekben és peren kívüli jogvitákban teljes mértékű szakmai
segítséget nyújt az SZTE-nek.
15. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a használati mintát termék gyártása körében
hasznosítja és a jelen szerződésben megjelölt terméken kívül más termékek gyártásánál is felhasználja,
az ezzel kapcsolatosan fizetendő hasznosítási díjakról külön szerződésben állapodik meg a Feltalálóval.
IV. Egyéb rendelkezések
16. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésnek a hasznosítási díj összegének meghatározására
vonatkozó pontjait (hasznosításból befolyó összeg mértéke, nettó árbevétel és csökkentő tételek)
évente felülvizsgálják és szükség esetén a szerződést módosítják.
17. Feltaláló tudomással bír arról, hogy a hasznosítási díj a Tbj. 21.§ d) szerint nem képez járulékalapot.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az SZTE Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
19. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen
tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve tudomásul veszik, hogy mintaoltalmi perekben a Fővárosi Bíróság
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
20. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szeged, 200……………

…………………………………………….
Feltaláló

…………………………………………….
Szegedi Tudományegyetem
Képviseletében:
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor
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7/e. sz. melléklet

Szerződés
Szolgálati használati minta értékesítése esetén járó díjazásra
amely létrejött egyrészről
.............................................. (továbbiakban: Feltaláló), mint feltaláló
Született:..........................................................
Lakcím: ...........................................................
Anyja neve:......................................................
Adóazonosító jele:...........................................
Személyi igazolvány száma:..............................
TB azonosító jele:............................................
Számlavezető hitelintézet:...............................
Bankszámlaszám:.............................................
Feltalálói részarány:........., azaz ...................%
Képviseletében:...............................................
Szervezeti egység:...........................................
másrészről a
Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: SZTE), mint a szolgálati használati minta jogosultja
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Értelmező rendelkezések
1. Találmányi díj
A szolgálati használati minta értékesítése esetén a Feltalálót találmányi díj illeti meg, ha
a) a mintát használati mintaoltalom védi, az értékesítés megkezdésétől a végleges mintaoltalom
megszűnéséig;
b) a minta végleges oltalma a munkáltató lemondása vagy a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása
miatt szűnt meg, az értékesítés megkezdésétől addig az időpontig, amikor a mintaoltalom lejárat
miatt szűnt volna meg;
c) a mintát titokban tartják, az értékesítés megkezdésétől a minta nyilvánosságra jutásáig, vagy – ha ez a
későbbi – a mintának a munkáltatóval történő ismertetésétől számított tíz év elteltéig.
2. Értékesítés
A szolgálati használati minta értékesítésének minősül:
a) a minta hasznosítása, ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása
érdekében történő mellőzését is;
b) a hasznosítás más részére történő engedélyezése;
c) a mintaoltalmi igény vagy a mintaoltalom teljes vagy részleges átruházása.
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3. Mintaoltalmi perek:
a) a mintaoltalmi kényszerengedély megadására, módosítására és visszavonására irányuló perek
b) az előhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek
c) a bitorlás miatt indított perek.
II. A szerződés tárgya
4. Jelen szerződés tárgya Feltalálónak az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint
......................................................megnevezésű szolgálati használati mintája. A nyilvántartásba vétel kelte
........................ .
Az SZTE Inovációs Bizottsága ................................... kelt ............................ számú határozatában úgy
rendelkezett, hogy az SZTE a Feltaláló által ........................................... napon ismertetett szolgálati
használati mintára igényt tart. Az Innovációs Bizottság vizsgálata megállapította, hogy a minta
feltehetően használati mintaoltalom megszerzésére alkalmas.
VAGY
Jelen szerződés tárgya Feltalálónak az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint
......................................................megnevezésű szolgálati használati mintája alapján a Magyar Szabadalmi
Hivatalhoz ................év ........hó .....napján tett bejelentés alapján az SZTE részére megadott ...................
ügyiratszámú, .................. lajstromszámú .....................................................című használati mintaoltalma.
5. A 4. pontban megjelölt szellemi termékkel kapcsolatos képviseleti jogkörüket a Feltalálók ........
................... kelt megállapodásukban ............................ ruházták.
III. A felek jogai és kötelezettségei
6. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatának 27. §
alapján a használati minta értékesítéséből származó nettó árbevétel ................, azaz .................. százalékát
találmányi díjként az alábbiak szerint Feltalálónak megfizeti. Az oltalmi időn belül legyártott termékek
után a Feltalálót a találmányi díj akkor is megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a használati
mintaoltalom megszűnése után kerül sor.
VAGY
SZTE kötelezettséget vállal a Feltaláló részére ….. Ft. azaz ………………. Forint találmányi díj
megfizetésére. Az oltalmi időn belül legyártott termékek után a Feltalálót a találmányi díj akkor is
megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a használati mintaoltalom megszűnése után kerül sor.
7. SZTE tájékoztatja Feltalálót, hogy a 4. pontban meghatározott szellemi alkotást az alábbiak szerint
értékesítette, vagy tervezi értékesíteni:
a) saját gazdasági tevékenysége körében ................... termék előállítása során ............ óta hasznosítja.
VAGY
b) hasznosítására licenciaszerződést kötött ......................-vel ……………. Ft, azaz ………… Forint díj
ellenében …………. napján. A licenciavevő az SZTE részére …………… napján teljesített. VAGY
c) a mintaoltalmi igényt .......................... kelt szerződésben ................................ átruházta. VAGY
d) a mintaoltalmat ............................... kelt szerződésben .................................. átruházta.
8. SZTE kijelenti, hogy a 2010. évben a használati minta hasznosításából befolyó összeg: .............., amely a
jelen szerződés szerinti nettó árbevétel értékének meghatározása során az SZTE vonatkozó
szabályzatának 26. §-a szerint meghatározott költségekkel csökkent a következők szerint:
A szellemi alkotás értékelésével kapcsolatos költség: ………………………………
A szellemi alkotás jogi oltalmával, szabadalmazásával kapcsolatos költség: ……………………..
A szellemi alkotás hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költség: ………………
Csökkentő tételek a 2010-es évben összesen:......................................................
Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti számítást minden év december 15. napjáig elvégzik.
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9. A Feltalálót a használati minta 2010. évben történő hasznosítása után a 6. pontban foglaltak szerint …..
Ft azaz ………………. Forint találmányi díj illeti meg, amelyet az SZTE a 8. pont szerinti számítás
elvégzése után a találmányi díj beérkezését követően legkésőbb 60 napon belül fizet ki a Feltaláló
részére.
10. Feltaláló a jelen szerződésben meghatározott találmányi díj részesedésének (lásd: feltalálói részarány)
megfelelő hányada határidőre történő maradéktalan megfizetése esetén további vagyoni igényéről
lemond.
11. Feltaláló a találmányi díj kifizetésének módját és időpontját elfogadja.
12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti találmányi díj nem az alkotás és létrehozás munkájának
ellenértéke, hanem a létrehozott szellemi alkotás értékesítésének ellenértékéből befolyó bevételnek a
feltalálót megillető része.
13. Feltaláló kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szellemi alkotás SZTE általi
értékesítése során valamennyi vonatkozó információt az SZTE , vagy az általa megjelölt szervezeti
egység rendelkezésére bocsátja, illetve a hasznosítási szerződések teljesítéséhez az SZTE számára
segítséget nyújt.
14. Feltaláló kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotással
összefüggésben indult mintaoltalmi perekben és peren kívüli jogvitákban teljes mértékű szakmai
segítséget nyújt az SZTE-nek.
15. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a használati mintát termék gyártása körében
értékesíti és a jelen szerződésben megjelölt terméken kívül más termékek gyártásánál is felhasználja, az
ezzel kapcsolatosan fizetendő találmányi díjakról külön szerződésben állapodik meg a Feltalálóval.
IV. Egyéb rendelkezések
16. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésnek a találmányi díj összegének meghatározására
vonatkozó pontjait (hasznosításból befolyó összeg mértéke, nettó árbevétel és csökkentő tételek)
évente felülvizsgálják és szükség esetén a szerződést módosítják.
17. Feltaláló tudomással bír arról, hogy a találmányi díj a Tbj. 21.§ d) szerint nem képez járulékalapot.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az SZTE Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
19. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen
tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve tudomásul veszik, hogy mintaoltalmi perekben a Fővárosi Bíróság
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
20. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szeged, 200……………
……………………………………………. …………………………………………….
Feltaláló
Szegedi Tudományegyetem
Képviseletében:
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor
Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató
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7/f. sz. melléklet

Szerződés
Alkalmazotti formatervezési minta hasznosítása esetén járó díjazásra
amely létrejött egyrészről
.............................................., (a továbbiakban: Szerző), mint szerző
Született:..........................................................
Lakcím: ...........................................................
Anyja neve:......................................................
Adóazonosító jele:...........................................
Személyi igazolvány száma:..............................
TB azonosító jele:............................................
Számlavezető hitelintézet:...............................
Bankszámlaszám:.............................................
Szerzői részarány:........., azaz ...................%
Képviseletében:...............................................
Szervezeti egység:...........................................
másrészről a
Szegedi Tudományegyetem (a továbbiakban: SZTE), mint az alkalmazotti formatervezési minta
hasznosítására jogosult
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor rektor, Dr. Majó Zoltán műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Értelmező rendelkezések
1. Alkalmazotti formatervezési minta hasznosítása
A formatervezési minta munkáltató általi hasznosításának minősül különösen a formatervezési minta
tárgyát képező termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, illetve forgalomba hozatalra ajánlása,
vagy e termék ilyen célból történő raktáron tartása vagy az országba történő behozatala.
A munkáltató hasznosítási joga nem kizárólagos, hasznosítási engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog a
munkáltató megszűnése, vagy szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át, egyébként
másra nem szállhar, illetve nem ruházható át.
2. Mintaoltalmi perek:
a) a minta vagy mintaoltalom bitorlása miatt indított perek.
b) az előhasználati és a továbbhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek
c) a közösségi mintaoltalmi rendelet (6/2002/EK tanácsi rendelet) 110a. cikkének (4) bekezdése
alapján a közösségi minta hasznosításától való eltiltás iránt indított perek.
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II. A szerződés tárgya
3. Jelen szerződés tárgya Szerzőnek az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint ...................
...................................megnevezésű alkalmazotti formatervezési mintája. A nyilvántartásba vétel kelte .....
................... .
4. A 3. pontban megjelölt szellemi termékkel kapcsolatos képviseleti jogkörüket a Szerzők ...........................
kelt megállapodásukban ............................ ruházták.
5. Az SZTE Inovációs Bizottsága ................................... kelt ............................ számú határozatában úgy
rendelkezett, hogy az SZTE a Szerző által ........................................... napon ismertetett alkalmazotti
formatervezési mintáját hasznosítani kívánja. Az Innovációs Bizottság vizsgálata megállapította, hogy a
formatervezési minta feltehetően formatervezési mintaoltalom megszerzésére alkalmas.

III. A felek jogai és kötelezettségei
6. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy a formatervezési minta hasznosításából származó nettó árbevétel
................, azaz .................. százalékát hasznosítási díjként az alábbiak szerint Szerzőnek megfizeti. Az
oltalmi időn belül legyártott termékek után a Szerzőt a találmányi díj akkor is megilleti, ha a termékek
forgalomba hozatalára a formatervezési mintaoltalom megszűnése után kerül sor.
VAGY
SZTE kötelezettséget vállal a Szerző részére ….. Ft. azaz ………………. Forint hasznosítási díj
megfizetésére. Az oltalmi időn belül legyártott termékek után a Szerzőt a találmányi díj akkor is
megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a formatervezési mintaoltalom megszűnése után kerül
sor.
7. SZTE tájékoztatja Szerzőt, hogy a 3. pontban meghatározott szellemi alkotást az alábbiak szerint
hasznosította, vagy tervezi hasznosítani: a formatervezési minta tárgyát képező terméket előállítja,
használja, forgalomba hozza, ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza.
8. SZTE kijelenti, hogy a 2010. évben a formatervezési minta hasznosításából befolyó összeg: ..............,
amely a jelen szerződés szerinti nettó árbevétel értékének meghatározása során az SZTE vonatkozó
szabályzatának 26. §-a szerint meghatározott költségekkel csökkent a következők szerint:
A szellemi alkotás értékelésével kapcsolatos költség: ………………………………
A szellemi alkotás jogi oltalmával, szabadalmazásával kapcsolatos költség: ……………………..
A szellemi alkotás hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költség: ………………
Csökkentő tételek a 2010-es évben összesen:......................................................
Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti számítást minden év december 15. napjáig elvégzik.
9. Szerző a jelen szerződésben meghatározott hasznosítási díj részesedésének (lásd: Szerzői részarány)
megfelelő hányada határidőre történő maradéktalan megfizetése esetén további vagyoni igényéről
lemond.
10. A Szerzőt a találmány 2010. évben történő hasznosítása után a 6.) pontban foglaltak szerint ….. Ft,
azaz ………………. forint találmányi díj illeti meg, amelyet az SZTE a 8.) pont szerinti számítás
elvégzése után a találmányi díj beérkezését követően legkésőbb 60 napon belül fizet ki a Szerző
részére.
11. Szerző a hasznosítási díj kifizetésének módját és időpontját elfogadja.
12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti hasznosítási díj nem az alkotás és létrehozás
munkájának ellenértéke, hanem a létrehozott szellemi alkotás hasznosításának ellenértékéből befolyó
bevételnek a Szerzőt megillető része.
13. Szerző kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szellemi alkotás SZTE általi
hasznosítása során valamennyi vonatkozó információt az SZTE, vagy az általa megjelölt szervezeti
egység rendelkezésére bocsátja.
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14. A jelen díjszerződés teljesítéséért való felelősség az SZTE-t és a Szerzőt az ellenértékből történt
részesedésük arányában terheli.
15. Szerző kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotással összefüggésben
indult szabadalmi perekben és peren kívüli jogvitákban teljes mértékű szakmai segítséget nyújt az
SZTE-nek.
16. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a formatervezési mintát termék gyártása körében
hasznosítja és a jelen szerződésben megjelölt terméken kívül más termékek gyártásánál is felhasználja,
az ezzel kapcsolatosan fizetendő hasznosítási díjakról külön szerződésben állapodik meg a Szerzőval.
IV. Egyéb rendelkezések
17. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésnek a találmányi díj összegének meghatározására
vonatkozó pontjait (hasznosításból befolyó összeg mértéke, nettó árbevétel és csökkentő tételek)
évente felülvizsgálják és szükség esetén a szerződést módosítják.
18. Szerző tudomással bír arról, hogy a hasznosítási díj a Tbj. 21.§ d) szerint nem képez járulékalapot.
19. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az SZTE Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
20. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen
tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve tudomásul veszik, hogy mintaoltalmi perekben a Fővárosi Bíróság
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
21. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szeged, 200……………

…………………………………………….
Szerző

…………………………………………….
Szegedi Tudományegyetem
Képviseletében:
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor
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7/g. sz. melléklet

Szerződés
Szolgálati formatervezési minta értékesítése esetén járó díjazásra
amely létrejött egyrészről
.............................................. (továbbiakban: Szerző), mint szerző
Született:..........................................................
Lakcím: ...........................................................
Anyja neve:......................................................
Adóazonosító jele:...........................................
Személyi igazolvány száma:..............................
TB azonosító jele:............................................
Számlavezető hitelintézet:...............................
Bankszámlaszám:.............................................
Szerzőségi részarány:........., azaz ...................%
Képviseletében:...............................................
Szervezeti egység:...........................................
másrészről a
Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: SZTE), mint a szolgálati formatervezési minta jogosultja
Képviselő: Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor, Dr. Majó Zoltán, műszaki és gazdasági főigazgató
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Adószám: 15329815-2-06
ÁHT azonosító: 230265
Statisztikai számjel: 15329815-8542-312-06
Számlavezető hitelintézet: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10028007-00282802-00000000
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Értelmező rendelkezések
1. Hasznosítási díj
A szolgálati formatervezési minta értékesítése esetén a Szerzőt hasznosítási díj illeti meg, ha
a) a formatervezési mintát mintaoltalom védi, az értékesítés megkezdésétől a végleges mintaoltalom
megszűnéséig;
b) a formatervezési minta végleges mintaoltalma a munkáltató lemondása vagy a fenntartási díj
megfizetésének elmulasztása miatt szűnt meg, az értékesítés megkezdésétől addig az időpontig,
amikor a mintaoltalom lejárat miatt szűnt volna meg;
2. Értékesítés
A szolgálati formatervezési minta értékesítésének minősül:
a) a formatervezési minta hasznosítása, ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy
fenntartása érdekében történő mellőzését is;
b) a hasznosítás más részére történő engedélyezése;
c) a mintaoltalmi igény vagy a mintaoltalom teljes vagy részleges átruházása.
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3. Mintaoltalmi perek:
a) a minta vagy a mintaoltalom bitorlása miatt indított perek,
b) az előhasználati és a továbbhasználati jog fennállásával kapcsolatos perek,
c) a közösségi mintaoltlami rendelet (6/2002/EK tanácsi rendelet) 110a. cikkének (4) bekezdése
alapján a közösségi minta hasznosításától való eltiltás iránt indított perek.
II. A szerződés tárgya
4. Jelen szerződés tárgya Szerzőnek az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint
......................................................megnevezésű szolgálati formatervezési mintája. A nyilvántartásba vétel
kelte ........................ .
Az SZTE Inovációs Bizottsága ................................... kelt ............................ számú határozatában úgy
rendelkezett, hogy az SZTE a Szerző által ........................................... napon ismertetett szolgálati
formatervezési mintájára igényt tart. Az Innovációs Bizottság vizsgálata megállapította, hogy a
formatervezési minta feltehetően formatervezési mintaoltalom megszerzésére alkalmas.
VAGY
Jelen szerződés tárgya Szerzőnek az SZTE szellemi alkotás nyilvántartása szerint
......................................................megnevezésű szolgálati formatervezési mintája alapján a Magyar
Szabadalmi Hivatalhoz ................év ........hó .....napján tett bejelentés alapján az SZTE részére megadott
................... ügyiratszámú, .................. lajstromszámú .....................................................című formatervezési
mintaoltalma.
5. A 4.) pontban megjelölt szellemi termékkel kapcsolatos képviseleti jogkörüket a Szerzők .........
.................. kelt megállapodásukban ............................ ruházták.
III. A felek jogai és kötelezettségei
6. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzatának 27. § alapján
a formatervezési minta értékesítéséből származó nettó árbevétel ................, azaz .................. százalékát
hasznosítási díjként az alábbiak szerint Szerzőnek megfizeti. Az oltalmi időn belül legyártott termékek
után a Szerzőt a hasznosítási díj akkor is megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a
formatervezési mintaoltalom megszűnése után kerül sor.
VAGY
SZTE kötelezettséget vállal a Szerző részére ….. Ft. azaz ………………. Forint hasznosítási díj
megfizetésére. Az oltalmi időn belül legyártott termékek után a Szerzőt a hasznosítási díj akkor is
megilleti, ha a termékek forgalomba hozatalára a formatervezési mintaoltalom megszűnése után kerül sor.
7. SZTE tájékoztatja Szerzőt, hogy a 4. pontban meghatározott szellemi alkotást az alábbiak szerint
értékesítette, vagy tervezi értékesíteni:
a) aját gazdasági tevékenysége körében ................... termék előállítása során ............ óta hasznosítja.
VAGY
b) hasznosítására licenciaszerződést kötött ......................-vel ……………. Ft, azaz ………… Forint díj
ellenében …………. napján. A licenciavevő az SZTE részére …………… napján teljesített. VAGY
c) a mintaoltalmi igényt .......................... kelt szerződésben ................................ átruházta. VAGY
d) a szabadalmat ............................... kelt szerződésben .................................. átruházta.
8. SZTE kijelenti, hogy a 2010. évben a formatervezési minta hasznosításából befolyó összeg: ..............,
amely a jelen szerződés szerinti nettó árbevétel értékének meghatározása során az SZTE vonatkozó
szabályzatának 26. §-a szerint meghatározott költségekkel csökkent a következők szerint:
A szellemi alkotás értékelésével kapcsolatos költség: ………………………………
A szellemi alkotás jogi oltalmával, szabadalmazásával kapcsolatos költség: ……………………..
A szellemi alkotás hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos költség: ………………
Csökkentő tételek a 2010-es évben összesen:......................................................
Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti számítást minden év december 15. napjáig elvégzik.
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9. A Szerzőt a formatervezési minta 2010. évben történő hasznosítása után a 6.) pontban foglaltak szerint
….. Ft azaz ………………. Forint hasznosítási díj illeti meg, amelyet az SZTE a 9.) pont szerinti
számítás elvégzése után a bevétel beérkezését követően legkésőb 60 napon belül fizet ki a Szerző
részére.
10. Szerző a jelen szerződésben meghatározott hasznosítási díj részesedésének (lásd: Szerzői részarány)
megfelelő hányada határidőre történő maradéktalan megfizetése esetén további vagyoni igényéről
lemond.
11. Szerző a hasznosítási díj kifizetésének módját és időpontját elfogadja.
12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti hasznosítási díj nem az alkotás és létrehozás
munkájának ellenértéke, hanem a létrehozott szellemi alkotás értékesítésének ellenértékéből befolyó
bevételnek a Szerzőt megillető része.
13. Szerző kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szellemi alkotás SZTE általi
értékesítése során valamennyi vonatkozó információt az SZTE, vagy az általa megjelölt szervezeti
egység rendelkezésére bocsátja, illetve a hasznosítási szerződések teljesítéséhez az SZTE számára
segítséget nyújt.
14. Szerző kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotással összefüggésben
indult mintaoltalmi perekben és peren kívüli jogvitákban teljes mértékű szakmai segítséget nyújt az
SZTE-nek.
15. SZTE kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a formatervezési mintát termék gyártása körében
értékesíti és a jelen szerződésben megjelölt terméken kívül más termékek gyártásánál is felhasználja, az
ezzel kapcsolatosan fizetendő hasznosítási díjakról külön szerződésben állapodik meg a Szerzőval.
IV. Egyéb rendelkezések
16. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésnek a hasznosítási díj összegének meghatározására
vonatkozó pontjait (hasznosításból befolyó összeg mértéke, nettó árbevétel és csökkentő tételek)
évente felülvizsgálják és szükség esetén a szerződést módosítják.
17. Szerző tudomással bír arról, hogy a hasznosítási díj a Tbj. 21.§ d) szerint nem képez járulékalapot.
18. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az SZTE Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának
vonatkozó rendelkezései az irányadók.
19. A szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeket a felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, eredménytelen
tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve tudomásul veszik, hogy mintaoltalmi perekben a Fővárosi Bíróság
rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
20. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Szeged, 200……………
……………………………………………. …………………………………………….
Szerző
Szegedi Tudományegyetem
Képviseletében:
Prof. Dr. Szabó Gábor
rektor
Dr. Majó Zoltán gazdasági és műszaki főigazgató
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8. sz. melléklet
VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról;
1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról;
1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről;
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról;
1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról;
1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról;
2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról;
2002. évi L. törvény az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény) kihirdetéséről;
1967. évi 7. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény szövegének
kihirdetéséről;
1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési szerződés kihirdetéséről;
1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése
nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről;
1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról;
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai
szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok valamint a növényfajta oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól; 15/1986. (IX.17.) MÉM rendelet a mikroorganizmustörzsek szabadalmi eljárási céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről;
19/1991. (XII. 28) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól.
2002. évi LI. Törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben,
1991.március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről
26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
18/2004. (IV. 28) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól 16/2004. (IV.
27.) IM rendelet a védjegy bejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól
2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról (innovációs törvény)
2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
2000. évi C. törvény a számvitelről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (Áht.)
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

