A SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
1. számú melléklet

Bejelentés a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett tevékenység
eredményeként létrejött szellemi alkotásról*

Alulírott

alkotók

bejelentjük, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett tevékenységünk eredményeként az
alábbi alkotást dolgoztuk ki.
Kijelentjük, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem Szellemi Tulajdon Kezeléséről Szóló Szabályzatát
megismertük, és annak rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek elfogadjuk.

1. Az alkotás címe és rövid leírása (bizalmas információk nélkül):

A fenti alkotás védelme érdekében javasolt oltalmi forma (pl. szabadalom, használati minta, know-how,
stb.):

*

A Bejelentés elektronikusan is kitölthető a válaszok megjelölt szövegdobozokba történő beírásával.

2. Indokolt-e más országban oltalmi bejelentést tenni? Ha igen, melyek ezek az országok?

3. Jelölje a találmány jellegét az alábbiak szerint:
szolgálati találmány / alkalmazotti találmány / feltalálói önálló találmány

4. Ismertesse a találmányhoz kapcsolódó kulcsszavakat!

5. Sorolja fel, hogy tudomása szerint mely kutatók (ha lehet, név szerint) foglalkoznak a találmány
tárgykörébe eső megoldások kidolgozásával!

6. Ismertesse, milyen szakirodalmi kutatást végzett, és adja meg a talált legközelebbi szakirodalmi
hivatkozások elérhetőségi adatait!

7. Sorolja fel, hogy tudomása szerint mely vállalatok, cégek foglalkoznak a találmány tárgykörébe
eső technológiák fejlesztésével, vagy hasznosításával!

8. Ismertesse a találmány piaci hasznosítására, felhasználási területeire vonatkozó elképzeléseit!

9. A feltaláló(k)/kidolgozó(k) adatai:
a) Név:

b) Feltalálói hányad:
c) Elérhetőség:

d) A feltalálók képviselője (több feltaláló esetén):
Amennyiben a feltalálók között van olyan személy, aki nem az Egyetem alkalmazásában áll, kérjük
feltüntetni:

Milyen munka során történt a megoldás kidolgozása (saját kezdeményezésű kutatás, pályázati forrásból
finanszírozott kutatás, alaptevékenység, szerződéses munkavégzés, stb.)?

10. Részt vett-e a szellemi alkotás kidolgozásában más Egyetem, intézmény vagy gazdálkodó
szervezet dolgozója? Felhasználtak-e a szellemi alkotás létrehozása során valamilyen külső
személytől/szervezettől származó anyagot, felszerelést?

11. Ismertesse, milyen ráfordítások történtek a szellemi alkotás létrehozása során!

12. Ismertette-e a találmányt, vagy annak részletét korábban bárhol, bármilyen formában? Ha igen,
mikor, hol, hogyan?

13. Tervezi-e a találmány ismertetését a jövőben? Ha igen, milyen módon és mikor?

14. Van-e olyan szerződés, vagy egyéb kötelezettség, amely a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra
hatással lehet? Ha igen, kérjük, ismertesse azt!

15. Érkezett-e már megkeresés, ajánlat, piaci érdeklődés a szellemi alkotás hasznosításával
kapcsolatban? Ha igen, mi volt annak lényege?

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen űrlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az azokban
bekövetkező változásokat haladéktalanul jelzem a Budapesti Metropolitan Egyetem illetékes szervezeti
egységének.

Budapest, 20
...................................................................................
bejelentő aláírása

A Budapesti Metropolitan Egyetem vállalja a fenti adatok bizalmas kezelését.

A bejelentéshez csatolandó dokumentumok:
-

szellemi alkotás részletes leírása;

-

már bejelentett szellemi alkotás esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához benyújtott leírás,
okiratok;

-

már megadott oltalom esetén az okirat másolata;

-

amennyiben létezik olyan kötelezettség, amely hatással lehet a szellemi alkotáshoz fűződő jogokra,
az ennek alapjául szolgáló dokumentum másolata (pl. kutatási szerződés, támogatási szerződés
stb.)

