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Áttekintés
� A szellemi tulajdon formái

� A K+F társaság átvilágítása 
� A K+F társaság jogszerzése találmánnyal 

kapcsolatban
� Munkaviszonyban alkotott találmányok 

(szolgálati és alkalmazotti találmány)
� Kutatási szerzıdés
� Licencia szerzıdések

� A innovációs törvény rendelkezései a 
támogatással megvalósított projektek esetén
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A szellemi tulajdon formái 

� Lajstromozott iparjogvédelmi jogok 
�szabadalom 
�védjegy 
�formatervezési minta 
�használati minta

� A know-how és az üzleti titok védelme
� Szerzıi jog (szakirodalmi mő, szoftver)
� Kapcsolódó jog: adatbázis
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A K+F társaság átvilágítása 

� A mőszaki és jogi kérdések vizsgálata 
� szabadalmi ügyvivıi és ügyvédi tevékenység 

� Szabadalmi oltalom szerzése a találmányra
� Területi hatály, bejelentési eljárás állása;
� Oltalomképesség: üzleti kockázat körébe tartozik.
� A találmány mőszaki megvalósíthatósága - ennek 

megítélése függ a fejlesztés fázisától 

� A K+F társaság jogszerzése a találmánnyal 
kapcsolatban



Folie 5

A K+F társaság jogszerzése a találmánnyal 
kapcsolatban

� Szolgálati találmány 
� díjazási szerzıdés a feltaláló munkaválallóval

�értékesítés eredménye alapján
�kockázatmegosztásra irányuló találmányi 

díjszerzıdés
� díjazás átvállalása

� Kutatási szerzıdés (régi /új Ptk.)

� Szabadalom hasznosítási (licencia) szerzıdések
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Munkavállalók találmányai
� Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek 

munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány 
tárgykörébe esı megoldásokat dolgozzon ki. 

� A szabadalom a feltaláló jogutódjaként a munkáltatót illeti 
meg.

� Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, 
hogy ez munkaviszonyból eredı kötelessége lenne, olyan 
találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója 
tevékenységi körébe tartozik. 

� A szabadalom a feltalálót illeti meg, a munkáltató
azonban jogosult a találmány - nem kizárólagos  -
hasznosítására. 

� Egyéb, nem munkajogi jogviszonyokban, melyek tárgya 
mőszaki megoldás kidolgozása (kutatási, megbízási 
szerzıdés) a felek szerzıdésükben a szabadalmi igényrıl 
szabadon rendelkezhetnek.
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A szabályozás célja és szempontjai
� Feltalálói tevékenység anyagi és erkölcsi 

elismerése. 
� A feltaláló a munkáltató anyagi és tárgyi 

eszközeivel, elızményi szellemi alkotásainak, 
know-how-jának felhasználásával, munkaidejében, 
feladatkörében eljárva, a munkáltató kockázatára 
dolgozza ki a megoldást.
� munkaköri kötelezettség a fejlesztés, de nincs 

eredménykötelezettség szabadalmaztatható megoldás 
kidolgozására.

� Munkajog és polgári jog közös területe.
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Kinek a találmánya szolgálati találmány?
� Munkakör magában foglalja új eljárások, termékek kidolgozását

� munkaszerzıdés, SZMSZ (kutatás-fejlesztés), 
� munkavégzés keretében adott utasítások, feladatkiosztás,
� magasan kvalifikált mőszaki szakember a munkaköri 

kötelezettségének tesz eleget akkor is, ha a feladatát az átlagosat 
meghaladó színvonalon teljesíti. 

� Munkáltató – tényleges - tevékenységi köre
� Vezetı beosztású dolgozók

� vezetı beosztású dolgozónak munkaviszonyából eredı
kötelessége mindazokkal a feladatokkal kapcsolatban fennáll - ide 
értve a mőszaki fejlesztést is -, amelyek az irányítása alatt álló
szervezeti egység feladatkörébe tartoznak.

� Több feltaláló részaránya 
� Lehet-e egyetemi oktató a munkavállaló kutatók között? 
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Találmányi szabályzat
� Munkaszerzıdések – irányadó a vállalat munkavállalóira

� Bejelentési  kötelezettség
� A feltaláló köteles a találmányt megalkotását követıen, haladéktalanul 

ismertetni a munkáltatóval.
� A munkáltató 90 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgálati 

találmányra igényt tart-e.
� A munkáltató ésszerő idın belül köteles szabadalmi bejelentést tenni; és az 

elvárható gondossággal eljárni a szabadalom megszerzése érdekében.
� A munkáltató eltekinthet a szabadalmi bejelentés megtételétıl, ha a találmányt 

- annak elismerése mellett, hogy az az ismertetés átvételének idıpontjában 
egyébként szabadalmazható lenne - titokban tartja, és üzleti titkot képezı
megoldásként hasznosítja.

� A feltaláló(k) díjazása – találmányi díjszerzıdés
� Értékesítés eredménye alapján
� Kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerzıdés
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Feltaláló díjazása – találmány értékesítése

� A szolgálati találmány értékesítésének kell tekinteni
� a találmány hasznosítását, ideértve a hasznosításnak elınyös 

piaci helyzet teremtése vagy fenntartása érdekében történı
mellızését is;

� a hasznosítás más részére történı engedélyezését;
� a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges 

átruházását.
� A feltalálót a hasznosítás, az egyes hasznosítási engedélyek és az 

átruházás esetén külön-külön, valamint a hasznosítás ellenérték 
nélküli engedélyezése és az ingyenes átruházás esetén is megilleti 
a találmányi díj. 

� A találmányi díj iránti igényt nem érinti, ha a termékben vagy az 
eljárásban egy vagy több igényponti jellemzıt a feltaláló által 
rendelkezésre bocsátott javított jellemzıvel helyettesítettek.

� Találmányi díj jár a külföldi szabadalom, illetve az annak megfelelı
más jogi oltalom alapján történı értékesítés esetén is; a 
hasznosítás után azonban csak akkor, ha azért a feltaláló belföldi 
szabadalom alapján nem tarthat igényt találmányi díjra. 
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Feltaláló díjazása – találmányi díjszerzıdés
� Találmányi díjat a munkáltató fizetni.

� A hasznosítás engedélyezése és átruházás esetén 
a jogszerzı a díjfizetési kötelezettséget 
átvállalhatja.

� A feltaláló díjazására a találmányi díjszerzıdés az 
irányadó. 

� Polgári Törvénykönyv és a szabadalmi tv. 
rendelkezései az irányadók.
� a találmányi díjszerzıdésre vonatkozó

rendelkezésektıl egyezı akarattal eltérhetnek.
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Feltaláló díjazása – a díj összege (1)
Licencia-analógia módszere
� A hasznosítás ellenében járó találmányi díjnak arányban kell állnia azzal a 

díjjal, amelyet - a találmány tárgya szerinti mőszaki területen kialakult 
licenciaforgalmi viszonyokra figyelemmel - szabadalmi licenciaszerzıdés
alapján a találmány hasznosítására adott engedély fejében a 
munkáltatónak, illetve a hasznosító szabadalmastársnak fizetnie kellene.

� A hasznosítás engedélyezése, illetve a szabadalom átruházása esetén a 
találmányi díjnak a hasznosítási engedély, illetve az átruházás 
ellenértékével, vagy a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezésébıl, 
illetve az ingyenes átruházásból származó gazdasági elınnyel kell 
arányban állnia.

� A találmányi díj mértékének megállapítása során a fentiek szerinti arányt a 
munkáltatónak a találmány megalkotásához nyújtott hozzájárulására és a 
feltaláló munkaviszonyból eredı kötelességeire figyelemmel kell 
meghatározni. 

� Titokban tartott találmány esetén számításba kell venni a feltalálót az 
oltalomszerzés elmulasztása folytán érı hátrányokat is.
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Feltaláló díjazása – a díj összege (2)

� Kockázatmegosztásra irányuló találmányi 
díjszerzıdés
� Olyan találmányi díjszerzıdés is köthetı, amelyben 

meghatározott összegő díjat állapítanak meg 
� a feltaláló jövıben megalkotásra, illetve értékesítésre kerülı

találmányaival kapcsolatban.

� Munkáltató találmányi szabályzata
� Általános szerzıdési feltételek
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Kutatási szerzıdés 
� Rendelkezési jog kikötése

� ha a megrendelı a rendelkezés jogát kiköti, a vállalkozó a szellemi 
alkotást csak saját belsı tevékenységéhez használhatja fel, 
nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; 
ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelı szabadon 
rendelkezik;

� ha a megrendelı a rendelkezés jogát nem köti ki, a szellemi alkotást 
csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, 
nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; 
ilyen esetben a szellemi alkotással a vállalkozó szabadon rendelkezik.

� Új Ptk. rendelkezése 
� Ha az eredmény szerzıi jogi védelemben részesül vagy 

iparjogvédelmi oltalomban részesíthetı, a kutató a védelembıl eredı
vagyoni jogokat köteles a megrendelıre átruházni. Ha a vagyoni jog 
átruházását jogszabály kizárja, a kutató a megengedett legszélesebb 
terjedelmő felhasználási jog engedélyezésére köteles. 
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Az innovációs törvény rendelkezései a 
támogatással megvalósított projektek esetén 

� 16. § (1) A közfinanszírozású kutatás-fejlesztési támogatással 
megvalósított projekt kedvezményezettje köteles gondoskodni 

arról, hogy projekt keretében létrejött szellemi alkotással 

kapcsolatos, a jogszabály adta keretek közötti lehetı
legteljesebb jogosultságok a kedvezményezettre szálljanak 

át, oly módon, hogy ez lehetıvé tegye a projekt 
eredményének .. átengedését is. Amennyiben a projekt 

megvalósításában többen mőködnek közre, úgy köztük az 
ilyen módon átszállt szellemi alkotással kapcsolatos jogokban 

való részesedés arányát polgári jogi szerzıdésben kell 

rögzíteni.

� Konzorciumi szerzıdés
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Szabadalom hasznosítási szerzıdések 
� Hasznosítási szerzıdés (szabadalmi 

licenciaszerzıdés) alapján a szabadalmas engedélyt 
ad a találmány hasznosítására, a hasznosító pedig 
köteles ennek fejében díjat fizetni.

� Szerzıdés tárgyának meghatározása
� Valamely mőszaki megoldás hasznosítási jogának 

engedélyezése csak a szerzıdés kifejezett 
rendelkezése esetén jelenti a megvalósításban 
való közremőködést, a mőszaki tapasztalatok és a 
gyártási tervek átadását, a hasznosító betanítását.

� Egyéb megállapodások: 
� Együttmőködési kötelezettség, közös értékesítés,
� Védjegy használat engedélyezése, stb.,
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Hasznosítás terjedelme 
� A hasznosítási szerzıdés minden idıbeli és területi

korlátozás nélkül minden igénypontra, a hasznosítás minden 
módjára és mértékére kiterjed.

� Kizárólagosság kérdése
� csak kifejezett kikötés esetén ad kizárólagos jogot. Kizárólagos 

hasznosítási engedély esetén a jogszerzı hasznosítón kívül a 
szabadalmas is hasznosíthatja a találmányt, kivéve, ha azt a 
szerzıdésben kifejezetten kizárták..

� Allicencia
� A hasznosító az engedélyt harmadik személyre csak akkor ruházhatja 

át, illetve csak akkor adhat harmadik személynek további engedélyt a 
találmány hasznosítására, ha ezt a szabadalmas kifejezetten 
megengedte.
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Licencdíj

� Fix összegő licencdíj 
� Darablicencdíj
� Százalékos díj az értékesített termékek árbevétele alapján
� Fenti számítási módok kombinációja
� Minimális licencdíj meghatározása
� Fizetés esedékessége, késedelem következményei (kamat, 

felmondás)
� Fizetés biztosítékai
� Licencdíj kiszámításához szükséges adatok elkülönített 

nyilvántartása, a könyvelésnek a licencia adó általi 
ellenırzése.
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Szavatosság
� Jogszavatosság

� A szabadalmas a hasznosítási szerzıdés egész 
tartama alatt szavatol azért, hogy harmadik 
személynek nincs a szabadalomra vonatkozó olyan 
joga, amely a hasznosítást akadályozza vagy 
korlátozza.

� Kellékszavatosság
� A szabadalmas szavatol azért is, hogy a találmány 

mőszakilag megvalósítható.
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Egyéb tipikus szerzıdési rendelkezések

� Licencia vevı hasznosítási kötelezettsége
� Mőszaki segítség (betanítás, dokumentáció átadása)
� Minıségbiztosítás
� Fellépés a bitorlóval szemben
� Szabadalom fenntartásának kötelezettsége
� Továbbfejlesztés
� Titoktartási kötelezettség
� Szerzıdés megszőnésének esetei (felmondás)

� Szerzıdı fél fizetésképtelensége

� Vitarendezés
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Versenyjogi kérdések

� Csoportmentesítési rendelet a technológia-átadási
megállapodásokról 

� Csoportmentesítési rendelet a K+F megállapodásokról

� Kıkemény korlátozások
� termékértékesítés során ármeghatározás korlátozása;
� a termelés korlátozása;
� a piacok vagy a vevık elosztása;
� a vállalkozás saját technológiája hasznosítására vonatkozó

képességének korlátozása, vagy a megállapodás bármely fele 
azon képességének korlátozása, hogy kutatás-fejlesztést
végezzen.



Köszönöm a figyelmet.

Dr. Bacher Gusztáv
gusztav.bacher@szecskay.com

www.szecskay.com


