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SZÓMAGYARÁZAT 
 
 
SE    Semmelweis Egyetem. 
 
SZT Szentágothai Tudásközpont (az NKTH „Regionális Egyetemi 

Tudásközpont” pályázat Konzorciuma, melynek gesztora a 
Semmelweis Egyetem). 

 
BIMIP Bio-Info-Medical Innovation Park, amely egy új épületben, 

laboroknak, műszerparknak, inkubátornak, spin-off 
vállalkozásoknak valamint a költségvetési kutatóhelyekkel 
együttműködő gazdasági társaságoknak otthont adó egyetemi, 
ipari és pénzügyi alapítók által létrehozni kívánt komplexum, 
mely a biológia és informatika, valamint ezek határterületein 
folyó tudományos kutatást és annak eredményeit gazdaságilag 
hasznosító eredményeit támogatja. A BIMIP-et az SZT tagjai az 
Egyetem vezetésével további külső partnerek bevonásával 
legkésőbb 4 éven belül kívánják létrehozni. 

 
TTI A Semmelweis Egyetem Technológia Transzfer Irodája. 
 
 
Hasznosító vállalkozás Költségvetési kutatóhelyen létrejött szellemi alkotások üzleti 

hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve 
részvételével vagy részesedésével működő gazdasági társaság. 

 
Spin-off Ugyanaz, mint a hasznosító vállalkozás. 
 
Start-up Olyan korai stádiumú cég, amely szellemi alkotások üzleti 

hasznosítására, kutatások folytatására jött létre és amelyben az 
Egyetem nem tulajdonos. 

 
Kutató Az Egyetemen dolgozó, annak infrastruktúráját használó kutató 

vagy oktató – akár alkalmazottja az Egyetemnek, akár nem. 
 
Szabályzat Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, amelyet a kutatóhelynek 

minősülő költségvetési szervnek és közalapítványnak, valamint 
az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból 
létrehozott, kutatóhelynek minősülő közhasznú társaságoknak az 
Innovációs tv.-ben foglaltak alapján legkésőbb 2006. január 1-
ig kell megalkotniuk és jóváhagyniuk. 

 
 
Innovációs tv. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 

2004. évi CXXXIV. Törvény, mely 2005. január 1-én lépett 
életbe. 
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2. A TTI KÜLDETÉSE ÉS FELADATKÖRE 

2.1. A TTI küldetési nyilatkozata 
 
 
A Semmelweis Egyetem Technológia Transzfer Irodájának tevékenysége: 
 
1. Az Egyetemen születő gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények, 
ötletek és felfedezések proaktív felkutatása, befogadása, vizsgálata és védelme, mások általi 
jogosulatlan gazdasági hasznosításának szakszerű megakadályozása, a tudomány 
szabadságának tiszteletben tartásával. 
 
2. Az Egyetemen születő – jogilag védhető és nem védhető – szellemi alkotások hatékony és 
optimális gazdasági hasznosításának illetve a hasznosítást megvalósító vállalkozások 
alapításának elősegítése, gazdasági hasznot biztosítva a kutatóknak, feltalálóknak, innovatív 
műhelyeknek és az Egyetemnek. 
 
3. Az Egyetem és kutatói számára hazai és nemzetközi ipari-gazdasági kapcsolatok – mint az 
Egyetem számára fontos kutatás-finanszírozási források – kiépítése és menedzsmentje, 
melyekből a partnerek kölcsönösen gazdasági hasznot húznak. 
 
4. Az Egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológia transzferrel 
kapcsolatos kérdésekben. 
 
A fentiek által a Semmelweis Egyetem Technológia Transzfer Irodájának céljai: 
 
 az Egyetem tudásbázisának és versenyképességének növelése, 
 az Egyetem, mint munkahely vonzerejének növelése a kutatók körében, 
 az Egyetem, mint K+F partner vonzerejének növelése az ipar körében, 
 a termékorientált innovatív szemlélet és a vállalkozói szellem bátorítása az Egyetemen és 

annak társadalmi-gazdasági környezetében, 
 a szellemi alkotásokból a társadalom számára hasznos termékek és szolgáltatások 

születésének katalizálása, 
 belső pályázatok révén grantok biztosítása olyan projektekhez, melyekben az Egyetem, ill. 

a TTI fantáziát lát, 
 high-technológiai munkahelyteremtés elsősorban hasznosító vállalkozások, valamint más 

intézményekkel, szervezetekkel megvalósuló tudományos együttműködések létrejöttének 
elősegítésével, 

 hasznosító vállalkozások létrejöttének elősegítése, 
 magvető tőke (seed capital) biztosítása hasznosító vállalkozások létrejöttéhez. 

 
A küldetési nyilatkozat szövege a TTI weboldalán, a TTI bemutatkozó brosúrájában, valamint 
az éves jelentésekben fog helyet kapni. 
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2.2. A TTI jövőképe 
 
A küldetési nyilatkozat szövegét évente felül fogja vizsgálni a TTI menedzsmentje, hogy 
mennyiben felel meg továbbra is a fenti alapkövetelményeknek, és szükség esetén frissítenie 
fogja azt. 
 
Néhány év működési tapasztalata után, a szervezeti makrostruktúra tervezett változása után, a 
jogi környezet deregulációja miatti játéktér-növekedés következtében, valamint az érintettek 
igényeinek, a bevonható erőforrásoknak és az ezekből fakadó feladatkör-kiszélesedéssel, a 
küldetési nyilatkozat az alábbiakkal fog kibővülni: 
 
– 
– 

– 

– 

– 

részvétel vegyes tulajdonú (egyetemi/magán) spinoff cégek indításában, felfuttatásában; 
nagyobb mértékű magvető tőke (seed capital) biztosítása a kezdő spin-off 
vállalkozásoknak;  
a BIMIP létrejötte esetén inkubátorház menedzsment funkciók, ipari- ill. science park 
funkciók;  
stratégiai döntés esetén egyéb értéknövelt üzletviteli tanácsadási szolgáltatások (pl. üzleti 
tervkészítés); 
technológia transzfer szolgáltatások nyújtása egyéb egyetemeknek, kutatóintézeteknek, 
kórházaknak. 

2.3. A TTI feladatköre 
 
A TTI feladatkörét négy fő funkcionális pont köré csoportosítjuk.   

2.3.1 Felkutatás, vizsgálat és védelem 
 
Küldetés: "1. Az Egyetemen születő gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási 
eredmények, ötletek és felfedezések proaktív felkutatása, befogadása, vizsgálata és védelme, 
mások általi jogosulatlan gazdasági hasznosításának szakszerű megakadályozása, a 
tudomány szabadságának tiszteletben tartásával." 
 
1. Az Egyetem kutatói számára az új ötletek és találmányok publikáció előtti bejelentéséhez 

elsődleges és bizalmas kapuként szolgál. 
 
2. Az Egyetemen proaktívan kutat gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási 

eredmények, ötletek és felfedezések után. 
 
3. A feltalálók és külső szakemberek gyors és hatékony bevonásával megvizsgálja a hozzá 

beérkezett új ötletek és találmányok, mint szellemi alkotások védelmének lehetőségeit (pl. 
szabadalmaztathatóság). 

 
4. A feltalálók bevonásával gyorsan és hatékonyan megvizsgálja az új ötletek, találmányok 

potenciális profitabilitását.  
 
5. Dönt arról, hogy az Egyetem mely projektek védelmét finanszírozza, kihasználva a 

pályázati refinanszírozási lehetőségeket a SE Pályázati Központtal együttműködve. 
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6. Kapcsolatot tart és szorosan együttműködik az Egyetem megbízásából eljáró szabadalmi 
ügyvivőkkel és ügyvédekkel. 

 
7. Képviseli az Egyetem mint szabadalmas, illetve egyéb szellemi alkotás tulajdonos 

érdekeit a szabadalmaztatással és egyéb szellemi alkotások védelmével kapcsolatos 
valamennyi eljárásban. 

 
8. Figyeli az Egyetem szellemi tulajdonának harmadik felek általi esetleges jogosulatlan 

gazdasági hasznosítását és megteszi a lépéseket annak szakszerű megakadályozására. 
 
9. Munkájában alkalmazza a Szabályzatban foglaltakat; az általa kezelt projektek gazdáinak 

figyelmét felhívja annak esetleges múltbeli vagy jelenbeli megszegéséről; folyamatosan 
figyeli a Szabályzat alkalmasságát az Egyetem kutatói érdekeinek, a saját és az Egyetem 
küldetésének és céljainak megvalósítására, s szükség esetén javaslatot tesz a Szabályzat 
módosításaira. 

2.3.2 Hasznosítás 
 
Küldetés: „2. Az Egyetemen születő – jogilag védhető és nem védhető – szellemi alkotások 
hatékony és optimális gazdasági hasznosításának illetve a hasznosítást megvalósító 
vállalkozások alapításának elősegítése, gazdasági hasznot biztosítva a kutatóknak, 
feltalálóknak, innovatív műhelyeknek és az Egyetemnek.” 
 
10. A feltalálók bevonásával proaktívan potenciális vevőket kutat fel, akiknek licencia vagy 

opciós jogokat értékesít az Egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotás 
tulajdonainak kizárólagos vagy nem-kizárólagos hasznosítására. 

 
11. Elősegíti az Egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotásainak hasznosítását 

megvalósító vállalkozások alapítását, aktív kapcsolatot tart fenn hazai és külföldi üzleti és 
kormányzati finanszírozókkal, kihasználva a pályázati finanszírozási lehetőségeket a SE 
Pályázati Központtal együttműködve.  

 
12. Ellenjegyez valamennyi szerződést, nyilatkozatot, pályázati beadványt vagy 

szándéknyilatkozatot, amely az Egyetem, annak Karai, Intézetei, Tanszékei, Klinikái, 
Alapítványai és más szervezeti egységei részvételével folyó kutatások során létrejött 
szellemi alkotások hasznosításával, értékesítésével, megszerzésével kapcsolatos, így 
különösen a közös kutatási programok esetén a kutatásban résztvevő intézmények, 
gazdálkodó szervezetekkel létrejött szellemi alkotások védelmével kapcsolatos 
megállapodásokat. 

 
13. Ellenjegyzi szolgálati szabadalmak esetén a találmányi díjszerződéseket, alkalmazotti 

találmány esetén az alkalmazotti találmánnyal kapcsolatos szerződéseket. 
 
14. Folyamatosan ellenőrzi a harmadik felekkel az Egyetem szabadalmainak, illetve egyéb 

szellemi alkotás tulajdonainak hasznosítására kötött licencia szerződések jogi és pénzügyi 
teljesítését. 

 
15. Rendszeresen felértékeli az Egyetem szabadalom, illetve egyéb szellemi alkotás tulajdon 

portfolióját, s javaslatot tesz annak optimalizálására, a gazdaságtalanná vált elemek 
megszüntetésére, illetve a feltalálóknak való visszaadására szabad felhasználásra. 
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2.3.3 Ipari-gazdasági kapcsolatok 
 
Küldetés: „3. Az Egyetem és kutatói számára hazai és nemzetközi ipari-gazdasági 
kollaborációs kapcsolatok – mint az Egyetem számára fontos kutatás-finanszírozási források 
– kiépítése és menedzsmentje, melyekből a partnerek kölcsönösen gazdasági hasznot húznak.” 
 
16. Hasznosító vállalkozások létrehozatalában, illetve ilyen vállalkozásokban történő 

tulajdonszerzésben az Egyetem vezetésének tanácsot ad, illetve javaslatot tesz. Hasznosító 
vállalkozások működése esetén kapcsolatot tart fenn a hasznosító vállalkozás vezetőjével. 

 
17. A potenciális ipari kollaborációs partnerekkel való tárgyalásokon támogatja az Egyetem 

kutatóit a technológia transzferrel kapcsolatos témákban és az érdekérvényesítésben; 
kutatói igény esetén primer ipari tárgyalópartnerként funkcionál. 

 
18. Ellenjegyzi az Egyetem, annak Karai, Intézetei, Tanszékei, Klinikái, Alapítványai és más 

szervezeti egységei által más külső intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel kötött 
kutatási szerződéseket, tanácsadási szerződéseket, titoktartási nyilatkozatokat és 
anyagátadási megállapodásokat. 

 
19. Tevékenyen részt vesz az Egyetem, annak Karai, Intézetei, Tanszékei, Klinikái, 

Alapítványai és más szervezeti egységei részvételével megvalósuló a szellemi alkotások 
üzleti hasznosítását elősegítő konzorciumok, társulások, együttműködések létrehozásában, 
ipari és pénzügyi partnerek bevonásában. 

 
20. Az Egyetem képviseletében hivatalosan aktív kapcsolatot tart fenn az egyéb hazai és 

külföldi egyetemek és kutatóintézetek technológia transzfer szervezeteivel, valamint a 
technológia transzfer szervezeteket tömörítő nemzetközi ernyőszervezetekkel. 

2.3.4 Tájékoztatás 
 
„4. Az Egyetem kutatóinak tájékoztatása, folyamatos továbbképzése a technológia 
transzferrel kapcsolatos kérdésekben.” 
 
21. Az Egyetemen iparjogvédelem, innováció-menedzsment, valamint a szellemi alkotások 

üzleti hasznosításának témakörében képzéseket tart, illetve szervez, írásos információs 
anyagokat ad ki. 

 
22. Honlapot hoz létre és üzemeltet, mely mind az Egyetem kutatói, mind pedig a potenciális 

ipari kollaborációs partnerek számára elsődleges technológia transzfer kapcsolati 
felületként szolgál, és segítséget nyújt a tájékozódásban. 

 
23. Támogatást és személyes tanácsadást nyújt a szellemi alkotások védelmével kapcsolatos 

kérdésekben az Egyetem kutatói számára. 
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MŰKÖDÉSI ALAPOK 

2.4. Néhány kulcsfolyamat részletesebb leírása 

2.4.1 Szellemi alkotások befogadása, proaktív felkutatása 
 
A TTI feladata azt elérni, hogy minél nagyobb számban az Egyetemen születő szellemi 
alkotások és találmányok eljussanak a TTI-hez.   

– 
 

„Passzív” kutatás: Belső helyzetfelmérés, a kutatók által kezdeményezve. Az induláskor a 
TTI (szabadalmi szakértők és jogtanácsos bevonásával) részletes Találmányismertető 
lap-ot fog elkészíteni, amely többes célt szolgál: 
csak annyi információt kér, ami éppen elég ahhoz, hogy gyorsan, hatékonyan és pontosan lefuttatható legyen 

egy teljes szabadalmaztathatósági vizsgálat (a kutató korábbi szakirodalmi-, szabadalmi keresési eredményei, 
kulcsszavak stb.) és egy előzetes, tájékozódó piaci potenciál vizsgálat (a kutató korábbi ipari kapcsolatai a 
témában, hasznosítási ötletei, konkrét licencia partner javaslatai, konkurens kutatókról való ismeretei stb.); 

tájékozódik a felől, hogy harmadik személyeknek várhatóan lesz-e követelésük a szellemi alkotás 
tulajdonjogára vagy annak egy részére (pl. kutatási szerződés, konzorcium, pályázati vagy műszertámogatás, 
egyéb szerződéses kötelezettségek stb.); 

rákérdez, hogy van-e a szabadalmaztathatóságnak akadálya (korábbi publikáció stb.); 
tájékoztatja a kutatókat lehetőségeikről és jogaikról. 

 
„Aktív” kutatás: a TTI proaktívan figyeli az Egyetemen folyó kutatócsoportok munkáját, 
hogy honnan várható találmány, pl.: 
eljár az Egyetemen rendezett kutatói összejövetelekre, előadásokra, konferenciákra; 
személyesen kapcsolatot tart a kutatókkal; 
figyeli az Egyetemen futó pályázati finanszírozású projekteket és ipari kollaborációkat-konzorciumokat; 
szemináriumokat szervez és információs munkát végez annak érdekében, hogy a kutatáshasznosítással 

kapcsolatos gondolkodásmódot meghonosítsa, illetve elterjessze az Egyetemen. 

2.4.2 Szellemi alkotások hasznosítása: licencia-marketing útján 
 
A TTI marketing funkciója jórészt a potenciális licencia partnerek megkereséséből áll. Az 
üzleti partnerek megtalálására két módszert fog a TTI alkalmazni: 
 
„Passzív” marketing: pl. a weboldalon felsorolják a licencia- és együttműködési 
lehetőségeket, mely adatbázisban az ipari partnerek böngészhetnek.  

„Aktív” marketing: a TTI a feltalálók segítségével proaktívan megkeresi a 
potenciális partnereket, s felajánlja nekik a lehetőségeket; szellemi alkotások hasznosítása 
egyetemi spin-off-ok elősegítése útján. 

2.4.3 A TTI szellemi tulajdonjogok hasznosításából származó jövedelmeinek felosztási 
rendszere, kutatók motiválása 

 
A TTI küldetése, hogy gazdasági hasznot hajtson az Egyetemnek és kutatóinak. Szintén 
deklarált, hogy a technológia transzfer bruttó – de esetleges harmadik felek (pl. ipar, más 
kutatók stb.) felé fennálló kötelezettségekkel csökkentett – bevételeinek a következő fontos 
célokat kell szolgálniuk: 
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pénzzel motiválni és jutalmazni a projekt sikerében résztvevő kutatókat; – 
– 

– 

– 

a sikeresen innováló kutatóknak olyan további pénzügyi forrásokat juttatni, amit 
„kötetlenül” új ötletekre fordíthatnak; 
hozzájárulni a TTI funkcióinak fenntartásához, s ezen belül elsősorban a szabadalmaztatás 
költségeihez; 
az Egyetem pénzügyi forrásait növelni. 

 
A fenti motivációs funkciót a jövedelem-felosztási rendszer csak akkor éri el, ha átlátható, 
stabil és kiszámítható. A bevételek az Egyetem, a kutatók és a kutatók munkacsoportjai között 
kerülnek felosztásra. 
 
Az alábbiakban sorra vesszük a várhatóan négy leggyakoribb esetet: 
 
1. Szellemi alkotások tulajdonjogának értékesítése vagy a használati jog átengedése 
Az Egyetem tulajdonában álló szellemi tulajdonjogokkal – különösen a szabadalmakkal – 
kapcsolatos tranzakciók, így azok értékesítése, kizárólagos és nem kizárólagos használatba 
adása, vételre-eladásra, hasznosításra vonatkozó opciós szerződések megkötése, a 
találmányok szabadalomként történő bejegyzése előtti hasznosításával kapcsolatos 
szerződések megkötése.  
 
2. Kutatói tanácsadói szolgáltatás 
Az Egyetem kutatói által személyesen nyújtott, vagy a TTI-n keresztül nyújtott (de az 
Egyetem kutatói által kivitelezett) tanácsadói szolgáltatás harmadik fél felé (beleértve az 
Egyetemi kutatói által tulajdonolt cégeket is). Ez a gyakorlatban tudományos, kutatási, 
fejlesztési, üzleti stb. információk átadását jelenti cégek számára tanácsadói szerződés 
keretében, díjazás ellenében. A szerződés azért fontos az Egyetem számára, hogy biztos 
lehessen benne, hogy az információátadás nincs konfliktusban saját szellemi alkotás 
szabályzatával, valamint nem mond ellent a hatályos szerződéseknek, pl. kutatási, pályázatok, 
kollaborációk, tanácsadások, titoktartások stb. 
 
3. Kutatói anyagátadás 
TTI-n keresztül nyújtott (de az Egyetem kutatói által kivitelezett) anyagátadás harmadik fél 
felé (beleértendő az Egyetemi kutatói résztulajdonlású cégeket is). Ez a gyakorlatban kutatási 
anyagok (research materials) átadását jelenti más egyetemek vagy cégek kutatói számára 
anyagátadási szerződés keretében (MTA = Material Transfer Agreement). 
Kutatási anyagok (research materials) – reagensek, vektorok, plazmidok, cDNS-ek, 
konstrukciók, kultúrák, sejtvonalak, antitestek, fehérjék és egyéb vegyületek, 
gyógyszerjelöltek, transzgenikus állatok, emberi- és állati szövetek, stb. – átadása elterjedt a 
tudományos közösségen belül, más egyetemek vagy cégek kutatói számára kollaboratív céllal, 
és a kutatás haladásához nélkülözhetetlen.  
A legtöbb üzleti vállalkozás és egyetem is csak anyagátadási szerződés (MTA = Material 
Transfer Agreement) aláírása után hajlandó kiadni a kutatási anyagait. Ez azért fontos az 
átadónak, hogy biztos lehessen benne, hogy az anyag átadás nincs konfliktusban saját 
szellemi alkotás szabályzatával (nem csökkenti az esélyét az szellemi alkotás jogok 
megtartására), valamint nem mond ellent a hatályos szerződéseknek, pl. kutatási, pályázatok, 
kollaborációk, tanácsadások, titoktartások stb. 
Az anyagátadási szerződés (MTA) tipikus pontjai: 

o az anyag definiálása; 
o a fogadó használati jogai (pl. a fogadó csak „nem-kereskedelmi” felhasználású 

kutatásra használhassa az anyagot); 
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o amennyiben a fogadó kereskedelmi felhasználásra szánja az anyagot, akkor a 
licencia szerződéshez hasonló pontok az átadó díjazásáról (upfront, milestone, 
royalty, éves minimum díjak, sávok stb.); 

o a fogadó kötelességei a titoktartással kapcsolatban, publikációs jogok;  
o az átadó jogai a fogadó kutatási eredményeihez és találmányaihoz; 
o az átadó hozzáférése a fogadó kiadványaihoz és publikációihoz; 
o jótállás és felelősségek (limitálja az átadó felelősségét az átadott anyaggal 

kapcsolatban); 
o jogvita esetén érvényes jogrendszer. 

 
4. Egyetem hasznosító vállalkozásokban történő tulajdonosi képviselete 
Az Egyetem érdekeinek képviselete a hasznosító vállalkozásokban, a részesedéssekkel 
kapcsolatos valamennyi tranzakció (pl.: üzletrész-vétel, eladás, hasznosító vállalkozás 
alapítása).  

2.4.3.1  Szellemi alkotások tulajdonjogának értékesítése vagy a használati jog átengedése 
 
A nettó bevételek képzik a felosztás alapját — az alábbi "első egymillió szabály" kivételével 
—, azaz levonódnak a közvetlen szabadalmi és egyéb költségek, s a felosztás módja sávos. A 
részesedők köre kiterjed a feltalálókra (személyes használatra), a feltalálók 
munkacsoportjaira (K+F-használatra), továbbá az Egyetemre.  
Mivel a licencia szerződésekből származó jövedelmek – a tanácsadással és anyagátadással 
kapcsolatos jövedelmekkel ellentétben — később jelentkeznek, az „első egymillió szabály” 
kerül bevezetésre, amely ennek a hosszú időtávnak az érzetét hivatott csökkenteni az Egyetem 
kutatóiban. 
A TTI-hez 

– 

befolyt bruttó (de az adóktól és harmadik felek felé történt – az  értékesítéshez 
közvetlenül kapcsolódó – kifizetésektől, pl. esetleges ügynöki jutalékoktól mentes) bevételek 
felosztása így tehát a következő: 
 

„Első egymillió szabály”: az első 1.000.000 Ft projekt-bevétel az Egyetem kutatóinak 
személyes bevétele, azzal a megszorítással, hogy amennyiben az Egyetem csak 
résztulajdonosa a vonatkozó szabadalmi bejelentésnek vagy megadott szabadalomnak, 
akkor az 1.000.000 Ft-nak az Egyetemre eső hányada kerül felosztásra a feltalálók között, 
értelemszerűen a feltalálói arányoknak megfelelően. 
További megkötés, hogy az első 1.000.000 Ft projektenként (licenciába adott találmány és 
hozzá tartozó szabadalom-család1) csak egyszer kerül kifizetésre, egy vagy több év alatt, 
rögtön a bevételek beérkezése után. 

 
Ezután a további bruttó projekt-bevételekből levonódnak  

a TTI és az Egyetem e projektre költött direkt költségei (nem számítva a TTI állandó 
költségeit, pl. bérek, infrastruktúra stb.); 

az iparjogvédelem költségei (szabadalmi ügyvivők és szakértők, szabadalmaztatás, a 
felosztás időpontjáig felmerült szabadalom fenntartási költségek, esetleges harmadik fél általi 
szabadalombitorlás megszüntetésének jogi költségei, licencia szerződéssel kapcsolatos 
esetleges külső ügyvédi díjak stb.); 

esetleges egyéb a projektbe fektetett 

                                                

külső szolgáltatások (pl. üzleti/üzletfejlesztési 
szakértői díjak stb.). 

 
1 Ha egy találmányt több szabadalom is véd – ami gyakori eset – akkor az “első egymillió szabály” csak egyszer alkalmazható. 
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A projekt összbevételéből a fentiek szerint meghatározott pozitív egyenleg – azaz a nettó 
jövedelem – a következő módon lesz felosztva az érintettek között évente egyszer, minden 
tárgyévet követő március 31-ig: 
 

10.000.000 Ft-ig: – 
60% a kutató bevétele 
10% a kutató munkacsoportjának bevétele 

– 

30% az Egyetem bevétele; 
 

10.000.000-tól 50.000.000 Ft-ig: 
40% a kutató bevétele 
20% a kutató munkacsoportjának bevétele 

– 

40% az Egyetem bevétele; 
 

50.000.000 Ft felett: 
30% a kutató bevétele 
20% a kutató munkacsoportjának bevétele 

– 

– 
– 

– 

– 

50% az Egyetem bevétele. 
 
A kutató a személyes bevételét, vagy annak egy részét, saját döntése szerint: 

felveheti, mint jövedelmet (ez esetben adóvonzatokkal —  SZJA, TB stb. — csökkentve); 
kiszámlázhatja az Egyetemnek (később a TTI Kft-nek) harmadik félen keresztül; 
felajánlhatja az Egyetemnek általa meghatározott felhasználásra (pl. saját laboratóriumába 
vagy irodájába felszerelés, anyag, szolgáltatás vásárlása stb.). 

2.4.3.2 Kutatói tanácsadói szolgáltatás 
 
Cél, hogy az Egyetem kutatói mindennemű harmadik fél felé nyújtott tanácsadási szolgáltatást 
a TTI-n keresztül végezzenek, bizonyos kivételekkel (ld. alább). A harmadik fél felé az 
Egyetem a szerződő fél, akit a TTI képvisel, a kutató pedig a szolgáltatást kivitelezi az 
Egyetem nevében. 
 
Előnyök a kutató számára: 

A tanácsadói szerződéseket a TTI szakemberei őhelyette letárgyalják a harmadik féllel, 
ami által: 
időt takarít meg és a saját munkájára tud koncentrálni; 
legtöbbször magasabb ár érhető el; 
szakemberek figyelnek arra, hogy minden törvényi lehetőség ki legyen használva a 

személyes felelősség csökkentésére, a szellemi alkotás tulajdon „kijutásának” 
megakadályozására illetve a titoktartás kezelésére;a tanácsadói szerződésben, az Egyetem a 
szerződő fél, ami azt jelenti, hogy a tanácsadói szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséért az Egyetem a felelős.  

A tanácsadási szerződéseket a TTI jogásza fogja részletesen kidolgozni. 
 
A tanácsadói szolgáltatás során a TTI-hez befolyt nettó bevételek felosztása: 

90% a kutató bevétele, amit saját döntése szerint: 
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felvehet, mint jövedelmet (ez esetben adóvonzatokkal — SZJA, TB stb. — csökkentve); 
kiszámlázhat az Egyetemnek (később a TTI Kft-nek) harmadik félen keresztül; 
felajánlhat az Egyetemnek általa meghatározott felhasználásra (pl. saját laboratóriumába 

vagy irodájába felszerelés, anyag, szolgáltatás vásárlása stb.). 
10% az Egyetem bevétele. – 

– 

– 

– 

 
Egyéb általános szabályzati elemek: 

Minden tanácsadási szerződést a TTI tárgyal és ellenjegyez. Amennyiben a kutató 
Egyetemi alkalmazáson kívül, Egyetemi infrastrukturát és forrásokat nem bevonva végez 
konzultációs munkát, közvetlen tanácsadást folytathat, amely nem tartozik a TTI 
hatáskörébe. Ezekben az esetekben a kutatóra mint természetes személyre hárul a  
megbízóval kötött szerződéssel kapcsolatos teljes felelősség viselése (a szerződés 
teljesítése, kártérítés, adózás stb.). Ilyen esetekben a kutató mint magánszemély, és nem 
mint Egyetemi alkalmazott végzi a tanácsadást, az Egyetem nevét, berendezéseit, 
munkatársait a tanácsadás során nem használhatja, és az ilyen szerződésekkel 
kapcsolatosan az Egyetem – tekintettel arra, hogy nem szerződő fél – nem tartozik 
felelősséggel.  
Minden kutatói tanácsadást jóvá kell hagynia az Egyetem Kutatási Rektorhelyettes-nek. 

2.4.3.3 Kutatói anyagátadás 
 
Cél, hogy az Egyetem kutatói mindennemű harmadik fél felé nyújtott anyagátadást a TTI-n 
keresztül végezzenek. A harmadik fél felé az Egyetem a szerződő fél, akit a TTI képvisel, a 
kutató pedig az anyagátadást kivitelezi az Egyetem nevében. 
 
Előnyök a kutató számára: 

Az anyagátadási szerződéseket a TTI  a kutató helyett letárgyalják, ami által: 
időt takarít meg és a saját munkájára tud koncentrálni; 
legtöbbször magasabb ár érhető el; 
szakemberek figyelnek arra, hogy minden törvényi lehetőség ki legyen használva a 
személyes felelősség csökkentésére, a szellemi alkotás tulajdon „kijutásának” 
megakadályozására illetve a titoktartás kezelésére; 
az anyagátadásért az Egyetem vállalja a felelősséget, tekintett

– 

– 

– 

el arra, hogy ő a szerződő fél.  
A szerződéseket a TTI jogásza fogja részletesen kidolgozni. 

 
A TTI-hez befolyt nettó bevételek felosztása: 

90 % a kutató személyes és intézetének közös bevétele, melynek további felosztásáról az 
anyagátadási szerződés megkötése előtt a kutató és az Intézetvezető közösen határoz, 
annak függvényében, hogy az anyag előállításához történt-e szignifikáns egyetemi 
erőforrás igénybevétel, pl. eszközök, (pályázati) források, egyéb emberi erőforrások stb. (A 
felosztásról a TTI, igény esetén adhat javaslatot a kutatónak illetve az Intézetvezetőnek, de 
a döntést Intézeten belül, saját hatáskörben kell megoldani.)  
10 % az Egyetem bevétele. 

 
Egyéb általános szabályzati elemek: 

Minden anyagátadási szerződést a TTI tárgyal és ellenjegyez. 
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Minden kutatói anyagátadást előzetesen jóvá kell hagynia az Egyetem Kutatási 
Rektorhelyettesének. 

– 

2.4.3.4 Egyetem hasznosító vállalkozásokban történő tulajdonosi képviselete 
 
A 2005. január 1-én hatályba lépett Innovációs tv. lehetővé tette a költségvetési szervek 
számára, hogy kormány engedély nélkül hasznosító vállalkozást alapítsanak. Hasznosító 
vállalkozás Innovációs tv. szerinti definíciója a következő: „költségvetési kutatóhelyen – a 20. 
§ alkalmazásában non-profit kutatóhelyen is – létrejött szellemi alkotások üzleti 
hasznosítása céljából az ilyen kutatóhely által alapított, illetve részvételével vagy 
részesedésével működő gazdasági társaság;” [Innovációs tv. 4. § 6. b) pont]. 
 
Az Innovációs tv. lehetővé teszi, hogy a költségvetési kutatóhely közalkalmazotti jogállású 
munkatársa a hasznosító vállalkozásnak – a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával – 
tagja vagy vezető tisztségviselője lehessen, illetve azzal munkavégzésre irányuló további 
jogviszonyt létesíthessen. 
 

– 

– 

A hasznosító vállalkozások alapításának, illetve az ezekben történő részesedés-szerzésének 
jogszabályi alapja ma már rendelkezésre áll, s amint az Egyetem megalkotja a Szabályzatot, 
akkor hasznosító vállalkozások alapításában részt vehet, illetve ezekben részesedést szerezhet. 
A TTI hasznosító vállalkozások alapításában, illetve az ezekben történő részesedésszerzésben 
betöltött szerepét (hatáskör, felelősség stb.) a Szabályzat fogja rögzíteni. (A Szabályzat 
megalkotása 2005. harmadik negyedében várható!) Ugyanígy a kutatók hasznosító 
vállalkozásokban történő tulajdonosi, vezető tisztségviselői és munkavállalói jogviszonyát is a 
Szabályzat fogja szabályozni.  

2.4.3.5 A kutatók motiválásának egyik eszköze: találmányok hasznosításának elősegítése 
belső pályázati alapon 

 
A TTI költségvetésébe az Egyetem elkülönít 15 millió forintot, amely ipari hasznosítás 
szempontjából ígéretes találmányok támogatását (tipikusan a proof of concept stádium 
elérését, szabadalmaztatásra érett stádiumba juttatását) segíti elő. A támogatás odaítélése 
pályázati alapon történik. A pályázatokat az Egyetemi Technológiai Transzfer Bizottság 
(ETTB) (l. később!), illetve a TTI által megbízott, független külső szakértők bírálják el. A 
pályázatokat a TTI egyenként 2-3 millió forint összegben, 1 éves időszakokra fogja kiírni. 

2.4.4 Potenciális érdekkonfliktusok és összeférhetetlenségek kezelése  

2.4.4.1 Az érdekkonfliktusok és összeférhetetlenségek lehetséges esetei 
 
Az Egyetem érdekét – a technológia transzfer szemszögéből nézve – alapvetően azok a 
dolgok sérthetik, amelyek az Egyetemnek gazdasági kárt vagy elmaradt hasznot okoznak. 
Ilyen például, ha a kutató az Egyetem tudta és ellentételezése nélkül: 
 

az Egyetem tárgyi- és szellemi tulajdonát átadja/felhasználja, vagy humán erőforrásait 
felhasználja harmadik fél hasznára – klasszikus példák: laborok és személyzet használata, 
anyagátadások, felfedezések átadása hasznosításra, titoktartás megszegése, információk 
átadása stb. saját cégnek vagy más cégnek egyéni megállapodások alapján; 
saját munkaidejében harmadik fél hasznára tevékenykedik; 
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az Egyetemet előnytelen helyzetbe hozza – pl. anyagátadással, tanácsadással stb.  – 

– 
– 
– 

 
Az érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenség eseteit a Szabályzat fogja tartalmazni. A 
Szabályzat hatálya nem lesz visszamenőleges, viszont ennek ellenére is számos, az 
Egyetemen ma fennálló szituáció, reláció és folyamat fog egyik napról a másikra „ex-lex” 
állapotba kerülni. Erre tekintettel a Szabályzat a kutatókra kirótt kötelességek területén 
rendelkezni fog egy türelmi idővel, miszerint: az Egyetemen a munkáltatói jogkört gyakorló 
vezetők 2006. január 1-ig az új szabályoknak történő megfelelés betartatása, illetve 
ellenőrzésében méltányosságot kötelesek gyakorolni, továbbá a fennálló helyzetből adódó 
szabálysértésekért 2006. január 1-ig szankció nem szabható ki.  
 
A Szabályzat hatályba lépést követően, a jövőben valószínűleg előforduló tipikus esetek: 
 
1. „Egyetem körüli start-up-ok” – kutatók cégtulajdonlása az Egyetem/TTI számára 

kompetitív (fejlesztő, gyártó, értékesítő, szolgáltató stb.) vállalkozásban munkaidei aktív 
részvétellel vagy a nélkül. Az ilyen esetekben nagy a valószínűsége, hogy a kutató a cég a 
fenti definíció egy vagy több pontjában az Egyetem érdekeit sérti. Az Egyetem körüli 
start-up cégek sok esetben az Egyetem versenytársai a kutatók munkaidejéért. Az 
Egyetem körüli start-up cégek az Egyetem potenciális ipari partnereiként üdvözlendők, 
amennyiben a jövőben transzparensen — a TTI-n keresztül — az Egyetemmel kutatói 
tanácsadási, anyagátadási, licencia-vásárlási vagy egyéb ipari kutatási megállapodást 
kötnek. A TTI fel fogja mérni az Egyetem körüli cégekkel kapcsolatos fennálló helyzetet, 
és konkrét javaslatokat fog tenni és közre fog működni annak rendezésére (pl. közös 
tulajdonú spinoff cég alapítása és működtetése). 

 
2. „Kutatói másodállások” – kutatók harmadik fél részére nyújtott munkavégzése, 

Egyetemi infrastruktura vagy személyzet bevonásával. A TTI-n keresztül az Egyetemmel 
kutatói tanácsadási megállapodás formát fognak ölteni. Hasonlóan a kutatói tanácsadással 
kapcsolatos szabályozáshoz, amennyiben a kutató Egyetemi alkalmazáson kívül, 
Egyetemi infrastrukturát és forrásokat nem bevonva lát el másodállást, ezen munka nem 
tartozik a TTI hatáskörébe.   

 
3. „Előnytelen ipari kollaborációk, tanácsadások, anyagátadások, találmány-átadások” 

– Az Egyetem tárgyi- és szellemi tulajdonának átadása/felhasználása, vagy humán 
erőforrásainak felhasználása harmadik fél hasznára. A TTI szabályzatával ellenkező régi 
szerződések újratárgyalásra fognak kerülni, illetve ahol megfelelő szabályozás nélkül 
folyik a kutató-fejlesztő tevékenység, ott a TTI a résztvevőkkel együttműködve ki fogja 
alakítani a megfelelő szabályozási hátteret. 

2.4.5 Ipari kapcsolatok kiépítése és menedzsmentje 
 
A TTI-nek az ipari kapcsolatok menedzsmentjében központi szerepe van. Alapvetően fontos, 
hogy a TTI a kapcsolatfelvétel legelején be legyen vonva a kutatói-ipari tárgyalásokba és a 
szerződéskötéseket csakis a TTI végezze. Magyarországon különösen fontos ez a pályázatok 
esetében, ahol általában bonyolult konzorciális struktúrák jönnek létre. 
 
Minden ipari kapcsolat elején egyértelműen tisztázni kell a kapcsolat jellegét és fajtáját, pl.: 

Milyen típusú a kapcsolat (ld. alább)? 
Ki a finanszírozó? 
Mi a kapcsolat célja és mik annak motivációi? 
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Mi a kapcsolat időterve, mi a várható produktuma és mik a mérföldkövei? – 
– 
– 
– 

– 

A felek (ipar, kutató, intézet, egyetem) mit nyújtanak egymásnak, és mit kérnek cserébe? 
Mi a kapcsolat elején a szellemi alkotás és egyéb tulajdonjogok helyzete? 
Mi a felek terve a kapcsolat végén a szellemi alkotás és a produktum egyéb 
tulajdonjogainak rendezésére? 
Mik a lehetséges érdek-konfliktusos helyzetek és mik a lehetséges megoldások? 

 
Az ipari-egyetemi kutatási kapcsolatok alaptípusai: 
Kérdések Kollaborációs kutatás Bérkutatás Szponzorált kutatás 
Definíció Az ipari partner egyedül vagy 

egyetemi kutatási programot vagy 
esetleg konkrét célfeladatot 
finanszíroz, melyet az egyetem és 
az ipari partner közösen hajt végre, 

(alap- és alkalmazott kutatás, 
hasznosítás) 

Az ipari partner 
konkrét 
célfeladatot 
finanszíroz, 

egyetem hajt 
végre 
(alkalmazott 
kutatás) 

Adomány formájában 
az ipari partner egy 
egyetemi kutatási 
programot 
finanszíroz, melynek 
eredménye nem 
definiálható előre 
(alapkutatás) 

Kompenzáció Teljes költségtérítés + megfelelő 
felár (Tulajdonlási és hasznosítási 
jogok függvényében) 

Teljes 
költségtérítés + 

Teljes vagy részleges 
költségtérítés 

Eredmények és 
szellemi 
alkotások 
tulajdonlása és 
hasznosítási 
jogai 

Lehet bármelyik félé vagy esetleg 
közös – non-exkluzív licenciákkal 
vagy elővételi jogokkal licenciára 
a többi partnernek 

Az ipari 
partneré 

Az egyetemé – 
esetleg non-exkluzív 
licencia vagy 
elővételi jog 
licenciára az ipari 
partnernek 

Publikációs 
jogok 

Az egyetemé, az ipari partner 
nevének feltüntetésével 

Az egyetemé, 
az ipari partner 
nevének 
feltüntetésével 

Az egyetemé, az ipari 
partner nevének 
feltüntetésével 

pályázati konzorcium részeként 

melyet az 

megfelelő munkamegosztással 

megfelelő felár 

 
Sok esetben – főleg a kollaborációs kutatásnál – viszonylag tág tér van a tárgyalásokra és az 
érdekérvényesítésre és több jó megoldás is létezhet. A TTI feladata, hogy elérje, hogy a lehető 
legtöbb jog az Egyetemnél maradjon, pl.: 

ha a szabadalmaztatási jogot nem is sikerül megszerezni, akkor méltányos royalty jogokat 
kapjon az Egyetem; 

– 

– 

– 

– 

az ipari partnernek kötelessége legyen az eredményeket hasznosítani, s ne „tehesse fiókba” 
azokat hosszú időre, pl. üzleti megfontolásokból (ilyenkor a jogok szálljanak vissza az 
Egyetemre és a többi partnerre); 
ha az ipari partner megszünteti tevékenységét (pl. csőd), akkor is a jogok szálljanak vissza 
az Egyetemre és a többi partnerre. 

 
Minden típusú ipari-egyetemi kutatási kapcsolatnak szerződésen kell alapulnia, melyet a 
TTI-nek kell elkészítenie vagy ellenjegyeznie. A kutatási szerződések a fenti kérdéslistában és 
táblázatban felsoroltakon kívül általában ötvözik a technológia transzfer különböző formáinak 
szerződéses elemeit, valamint néhány egyéb fontos dolgot, pl.: 

titoktartási nyilatkozatok; 
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az Egyetem érdeke, hogy az ipari partner az egyetemi háttértudáshoz – tehát ami nem 
feltétlenül szükséges az adott projekthez – a kutatás alatt is csak szabályozott körülmények 
között férhessen hozzá, külön szerződéssel (kutatói tanácsadás, anyagátadás). 

– 

 
A TTI ezeken a tárgyalásokon és szerződéskötésekkor az Egyetem érdekeit maximálisan 
képviselve olyan megoldásokat keres, amelyek az Egyetemnek, a kutatóknak és az ipari 
partnernek is megfelelő és fair állapotot eredményez. Mindezt úgy, hogy az ipari partnerek az 
Egyetemet kedvező és korrekt, de nem kihasználható K+F partnernek tekintsék, és minél 
nagyobb számban jelentkezzenek partnerségre; a TTI-t pedig fogadják el, mint professzionális 
elsődleges kapcsolattartót, akivel az Egyetem kutatóinak megkeresésével egy időben vagy 
akár előtte aktívan is fel veszik a kapcsolatot. 

2.4.6 Tájékoztatás, PR és kommunikáció, külső kapcsolatépítés 
 
A technológia transzfer lényege a kapcsolatépítés. 
 

– 
– 

– 
– 

– 

A kutatók „kutatáshasznosítás-tudatosságát” folyamatos kommunikációs, tájékoztatási és 
képzési munkával lehet csak fejleszteni: 

nyomtatott ismertető anyagok – maga a Találmányismertető lap is fontos információforrás; 
weboldal – fontos egy webes és nyomtatott információs anyag készítése arról, hogy 
egyáltalán mikor jusson eszébe, s ebből mikor kell és mikor javasolt a kutatónak a TTI-t 
megkeresnie; 
cikkek az egyetemi újságban; 
rendszeres PhD és graduális oktatás valamint alkalmi szemináriumok szabadalmaztatásról, 
üzleti tervezésről, biotechnológia iparról stb.; 
személyes találkozók. 

2.5. Szervezeti struktúra 
 
A SE TTI a közvetlenül a Rektor irányítása alatt működik. A jelenlegi Pályázati és Innovációs 
Központ feladatai különválnak, és a Központ korábbi Innovációs feladatai a TTI hatáskörébe 
kerülnek. 
 

– 
– 
– 

A TTI vezetője (A SE Technológia Transzfer Iroda Igazgatója) mellett két kulcspozíció, a 
Technológiai Menedzser (Technology Officer) és az Üzleti Menedzser (Business 
Developer) alkotják a TTI-k magját. A működés kezdeti stádiumában egy személy fogja 
főállásban ellátni a TTI szakmai feladatait (SE Technológia Transzfer Iroda Igazgatója), aki 
kezdetben a Technologiai Menedzser munkáját is végzi, illetve külső megbízott 
munkatársakkal fog együtt dolgozni a Technologiai Menedzser speciális részfeladatai, 
valamint az Üzleti Menedzser feladatai megoldásában. Későbbiekben, ha a technológiai 
transzfer folyamatok kiterjedtebbé vállnak, ill., ha a TTI feladatai bővülnek, mind a három 
kulcspozíció teljes állásban kerül majd betöltésre. Az áttekinthetőség valamint a későbbi 
bővülés miatt a munkaköröket külön-külön határozzuk meg. 
 
Elsősorban az Igazgató feladatköre: 

TTI létrehozásának felügyelete; 
kapcsolattartás tulajdonosokkal; 
személyes vezetés; 
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kontrolling; – 
– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

networking, PR és kommunikáció. 
 
Elsősorban a Technologiai Menedzser feladatköre: 

A TTI indulásánál felméri a hatáskörébe tartozó Egyetem-közeli szervezeteket, startup és 
spinoff cégeket, megvizsgálja azok projektjeit, szerződéseit, összehasonlítja a TTI 
szabályzatával, és megkezdi a felmerülő konfliktusok megoldását. 
Felkutatja az Egyetem folyó innováció iránt fogékony munkatársait, és megkezdi egy 
innovációban érdekelt belső kutatóhálózat kialakítását (virtuális inkubátor).  
Kidolgoz és lefolytat egy, a TTI munkájának, feladatainak és jövőképének bemutatására és 
az Egyetemi innovációs gondolkodásmód meghonosítására alkalmas 
szemináriumsorozatot, különös tekintettel a szabadalmaztatással kapcsolatos 
gondolkodásmód meghonosítására (posztgraduális képzés, illetve az Egyetem tanszékein, 
klinikáin dolgozók informálása). 
Az Egyetem kutatói számára az új ötletek és találmányok publikáció előtti bejelentéséhez 
elsődleges és bizalmas kapuként szolgál. 
Az Egyetemen proaktívan kutat gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási 
eredmények, ötletek és felfedezések után. 
A feltalálók és külső szakemberek gyorsan és hatékonyan bevonásával megvizsgálja a 
hozzá beérkezett új ötletek és találmányok, mint szellemi alkotások védelmének 
lehetőségeit (pl. szabadalmaztathatóság). 
Kapcsolatot tart és szorosan együttműködik az Egyetem megbízásából eljáró szabadalmi 
ügyvivőkkel és ügyvédekkel. 
Képviseli az Egyetem, mint szabadalmas illetve egyéb szellemi alkotás tulajdonos érdekeit 
a szabadalmaztatással és egyéb szellemi alkotások védelmével kapcsolatos valamennyi 
eljárásban. 
Az Egyetemen iparjogvédelem, innováció-menedzsment valamint a szellemi alkotások 
üzleti hasznosításának témakörében képzéseket tart ill. szervez, írásos információs 
anyagokat ad ki. 
Támogatást és személyes tanácsadást nyújt a szellemi alkotások védelmével kapcsolatos 
kérdésekben az Egyetem kutatói számára. 

 
Elsősorban az Üzleti Menedzser feladatköre: 

A TTI indulásánál kialakítja a működés jogi feltételeit, mint pl. az anyagátadási 
minatszerződéseket, kutatási szerződésmintákat, titoktartási szerződésmintákat stb. Felméri 
és rendszerezi az Egyetem jelenleg fennálló és a TTI hatáskörébe tartozó projektjeit, 
szerződéseit, összehasonlítja a TTI szabályzatával, és megkezdi a felmerülő konfliktusok 
megoldását. 
A feltalálók bevonásával gyorsan és hatékonyan megvizsgálja projektenként az 
iparjogvédelem egyes formáinak (pl. szabadalmaztatás) gazdaságosságát (piaci potenciál 
felmérése), annak gazdaságilag ésszerű mértékét (pl. földrajzi kiterjesztések). 
A feltalálók bevonásával proaktívan potenciális vevőket kutat fel, akiknek licencia vagy 
opciós jogokat értékesít az Egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotás 
tulajdonainak kizárólagos vagy nem-kizárólagos hasznosítására. 
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Elősegíti az Egyetem szabadalmainak, illetve egyéb szellemi alkotás tulajdonainak 
hasznosítását megvalósító vállalkozások alapítását, aktív kapcsolatot tart fenn hazai és 
külföldi üzleti és kormányzati finanszírozókkal, kihasználva a pályázati finanszírozási 
lehetőségeket a SE PIK-kel együttműködve.  

– 

– 

– 

– 
– 
– 
– 
– 

Folyamatosan ellenőrzi a harmadik felekkel az Egyetem szabadalmainak, illetve egyéb 
szellemi alkotás tulajdonainak hasznosítására kötött licencia szerződések jogi és pénzügyi 
teljesítését. 
Rendszeresen felértékeli az Egyetem szabadalom, illetve egyéb szellemi alkotás tulajdon 
portfolióját, s javaslatot tesz annak optimalizálására, a gazdaságtalanná vált elemek 
megszüntetésére illetve a feltalálóknak való visszaadására szabad felhasználásra. 

 
Az Igazgató mellett a kezdetektől egy munkatárs (TTI Irodavezető), támogatja a 
menedzsmentet a munkájában. 
 
A TTI Irodavezető feladatköre: 

Külföldi és magyar ügyfelekkel, az Egyetem kutatóival való kapcsolattartás. 
Irodai általános infrastruktúra menedzsmentje. 
Menedzsmentet támogató asszisztensi funkciók. 
Telefonügyelet és recepciós teendők. 
Honlap tartalmának felügyelete. 

 
Szabadalmi ügyvivők 
 
Szabadalmi ügyvivőt a TTI külső szakértőként fog alkalmazni az alábbi feladatokra.  
 
1. Kutatási témák előzetes szabadalmi elemzése (témák szabadalomtisztasági vizsgálata, 

annak időszakonkénti megismétlése, kapott eredmények kiértékelése, dokumentálás). 
 
2. TTI által szabadalmaztatásra kiválasztott témák szabadalmaztatása. 
 
3. Külső üzleti konstrukciók szabadalomjogi támogatása (anyagátadási szerződések 

(MTA), titoktartási megállapodások, licenciák és opciók el/átadása, tanácsadási 
szerződések, szellemi tulajdon menedzsment a spin-off-ok és joint-venture-ök kapcsán, 
stb.). 

 
Oktatásszervező 
 
Oktató, képző programok a Semmelweis Egyetem, illetve a Tudásközpont kutatóinak, 
fejlesztőinek, illetve kötelezően választható tantárgy a Ph.D. képzés keretében az innováció-
menedzsment gyakorlati kérdéseiről (jogi, menedzsment, pénzügyi stb.) . 
 
Általános jogtanácsos 
 
Feladata az általános gazdasági- és üzleti-jogi tanácsadás hazai és nemzetközi üzleti 
szerződéskötésekhez, cégek (egyetemi spin-off) alapításához. Speciális jellegéből adódóan 
külső szakértő igénybevétele szükséges, aki munkáját együttműködésben végzi a SE Jogi 
Csoport-tal, a Szentágothai Tudásközponttal, illetve más konzorciumokkal kapcsolatban 
pedig a konzorcium tagjainak jogi képviselőivel. 
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Általános üzleti-, adó- és könyvviteli tanácsadó 
 
A kezdeti időszakot követően, bizonyos kritikus méret felett szükségessé válik általános 
üzleti- adó- és könyvviteli tanácsadó jelenléte. Feladata a TTI és Egyetem – s ezen keresztül a 
kutatók, mint magánszemélyek – technológia  transzferből származó jövedelmeinek adó-
optimalizálása és könyvelése, cégalapításokhoz és átalakulásokhoz, befektetésekhez stb. 
tanácsadás – és ehhez a megfelelő szakcég kiválasztása. 

2.6. Döntési kompetenciák  
 
A TTI saját hatáskörén belül szabadon hozza meg összes döntéseit, az Egyetem 
küldetését, a közgazdasági racionalitásokat, valamint a szabályozói környezetet szem előtt 
tartva. Természetesen a TTI minden lényeges kérdésben konzultál a feltalálókkal és külső 
szakértőivel és jóhiszeműen a kutatók és az Egyetem érdekében jár el.  
 
A TTI felügyeleti szerveként létre kell hozni az Egyetemi Technológia Transzfer 
Bizottságot (ETTB), amely öt-hét tagból áll és, akiket a Rektor nevez ki. Az ETTB 
rendszeresen félévente, a fontos napirendi pontok miatt szükség szerint ülésezik, ahol: 

- elfogadja a TTI éves terveit és költségvetését, valamint féléves jelentéseit; 
- megtárgyalja és dönt a TTI által előterjesztett, ill. egyéb felmerült stratégiai 

kérdésekben. 
 
Az ETTB döntéseit egyszerű többséggel, hozza, szavazategyenlőség esetén a Rektor 
szavazata dönt. Évenként beszámolási kötelezettséggel tartozik az Egyetemi Tanácsnak. 
 
 
Budapest, 2005. július 11. 
 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Tulassay Tivadar sk. 
        rektor 


