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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora 

 

a 2022. évre 

a Tématerületi Kiválósági Program 2020 keretében 

pályázatot hirdet 

 

szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldások, illetve a jövőben iparjogvédelmi 

oltalomban részesíthető alkotások megvásárlására. 

  

 

A pályázat célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) 

alaptevékenységéhez köthető szellemi alkotótevékenység ösztönzése, az innovációs 

produktivitás növelése, továbbá az elért tudományos és technológiai eredmények 

társadalmi hasznosíthatóságának fokozása. További célja, hogy az alkotók számára 

lehetőséget biztosítson szellemi tulajdonjoguk értékesítésére, valamint hozzájáruljon a 

kutatási eredmények társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosításához. 

1. A pályázat tárgya 

Pályázni csak szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldásokkal, vagy a későbbiekben 

iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotásokkal lehet, amelyek az NKE szempontjából 

nem minősülnek szolgálati vagy alkalmazotti találmánynak. A már szabadalmaztatott 

találmány esetén a szabadalom megvásárlása a kizárólagos felhasználási jog 

megvásárlását jelenti. 

A későbbiekben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotások körébe a következők 

tartoznak: találmányok, használati minták, formatervezési minták (dizájnok), 

növényfajták, különböző árujelzők (védjegyek és földrajzi árujelzők). 

Jelen pályázati felhívás a szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokra (így például irodalmi, 

tudományos és művészeti alkotásokra, szoftverekre, adatbázisokra) nem vonatkozik. 
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2. Pályázók 

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a pályázat 

beadásának időpontjában a pályázat céljában meghatározott feltételeknek megfelelő 

szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldás, illetve a jövőben iparjogvédelmi 

oltalomban részesíthető alkotás rendelkezési jogosultja. 

3. Pályázati feltételek 

A pályázat benyújtásának feltételei: 

 Pályázatot kizárólag a 2. pontban meghatározott természetes vagy jogi személy(ek) 

nyújthat(nak) be, külső szereplők bevonására, illetve konzorciumi formában 

történő pályázásra nincs lehetőség. 

 Pályázatot a 2. pontban meghatározott természetes vagy jogi személy(ek) önállóan 

vagy közösen nyújthat(nak) be (a továbbiakban: Pályázó). 

 A szabadalmi oltalom alatt álló műszaki megoldások esetében elvárás, hogy a 

szabadalmi oltalom a pályázat benyújtásakor fennálljon. (A pályázatban meg kell 

jelölni a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben való közlés napját.) 

 A Pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtásától az értékelés lezárultáig a 

szabadalom, vagy a jövőben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotás 

értékesítéséről külső szereplővel nem köt megállapodást. 

 

 A pályázati folyamat az NKE és a Pályázó között az alkotás vagy műszaki megoldás 

értékesítésével zárul, adásvétel formájában. 

 

 A későbbiekben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotások esetén a vételár 

kifizetése a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőbe kerülést követően teljesíthető.  

 Az adásvételi szerződés az NKE és a Pályázó közötti kétoldalú, egyedi megállapodás 

alapján jön létre. 

 Egy Pályázó több pályázatot is benyújthat, azonban egy pályázattal csak egyszer 

van lehetőség pályázni. 
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 A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az NKE Szellemitulajdon-kezelési 

Szabályzatát megismerte, valamint az abban foglaltakat elfogadja. 

 A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott pályázat tárgya szerinti 

újítás tulajdonjoga felett kizárólagossággal rendelkezik. 

 A Pályázónak kell nyilatkozatot tenni, illetve igazolást adni arról, hogy a pályázati 

és teljesítési feltételeknek megfelel-e. 

 Jelen pályázati felhívás nem minősül ajánlattételi felhívásnak, az NKE ezzel 

semmilyen kötelezettséget nem vállal. 

4. Pályázatok értékelése 

A benyújtott pályázatokat egy kifejezetten erre a célra létrehozott, a rektor által felkért 

bírálóbizottság értékeli. A bizottság tagjaira az Innovációs és Technológiai Iroda (a 

továbbiakban: ITI) tesz javaslatot, egyúttal az ITI munkatársai is részt vehetnek – rektori 

felkérés alapján – az értékelésben. 

 

A bírálók munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség mellett végzik, a pályázatok 

értékelését megelőzően titoktartási megállapodást írnak alá, valamint adatkezelési 

tájékoztatót vesznek át. 

 

A pályázat értékelésének általános szempontjai: 

 A pályázat tárgya illeszkedjen az NKE oktatási, tudományos és kutatási céljaihoz. 

 

 Az NKE számára hasznosítható legyen, továbbá hozzájáruljon az NKE 

versenyképességének növeléséhez. 

 

 Piaci hasznosíthatóság, piaci potenciál. 

 

 A pályázat tárgyának becsült értéke, társadalmi haszna. 

 

 Az alkotás vagy műszaki megoldás továbbfejlesztésének lehetősége, külső 

partnerek, befektetők bevonásának esélye. 
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5. Forrás 

A szabadalomvásárlás a Fenntartható biztonság és társadalmi környezet című, TKP2020-

NKA-09 számú projekt keretében, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 

biztosított támogatással, a Tématerületi Kiválósági Program 2020 pályázati program 

finanszírozásában valósul meg. 

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 10 millió forint. 

A támogatható pályázatok száma előre nem meghatározott, az egyedi adásvételi 

szerződésekben rögzített összegektől függ. 

6. A pályázat benyújtása 

A benyújtott pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt pályázati űrlapot. 

 A pályázat tárgyát képező szabadalmi oltalom alatt álló, valamint a jövőben 

iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotás vagy műszaki megoldás leírása. 

 A Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az NKE Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatát 

megismerte, az abban foglaltakat elfogadta. 

 A Pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételeknek való megfelelőségről. 

 Nyilatkozat a pályázat tárgya szerinti újítás tulajdonjoga feletti kizárólagosságról. 

 Nyilatkozat, hogy a pályázat benyújtásától az értékelés lezárultáig a szabadalom, 

vagy a jövőben iparjogvédelmi oltalomban részesíthető alkotás vagy műszaki 

megoldás értékesítéséről külső szereplővel nem köt megállapodást.  

 Nyilatkozat a szabadalmi oltalom Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben való 

közlés napjának megjelöléséről. A közlés másolati példányát szükséges mellékelni. 

A pályázatot „Szabadalom értékesítése” tárgymegjelöléssel kell elektronikusan megküldeni 

a 8. pontban jelzett határidőig az iti@uni-nke.hu e-mail címre. 

 

 

 

mailto:iti@uni-nke.hu
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7. A beérkezett pályázatok kezelése, az eljárás menete 

A határidőt követően beérkezett pályázatokat az ITI ebben a pályázati körben 

automatikusan elutasítja. A döntésről jegyzőkönyv készül, a döntés ellen jogorvoslatnak 

helye nincs. 

Az időben, hiányosan beérkezett pályázatokról az ITI hiánypótlási felhívást küld a 

Pályázónak, és a hiánypótlás határidejét a felhívásától számított 5 naptári napon belül 

állapítja meg. Amennyiben a Pályázó a felhívás kézhezvételét követően az abban megjelölt 

határidőre a hiányt nem, vagy nem teljes körűen pótolja, úgy pályázata a hiánypótlási 

határidő elteltének napját követő naptól érvénytelennek minősül, és a pályázat további 

részében nem vehet részt. 

A hiánypótlás nem terjedhet ki a pályázat módosítására. A pályázat érvényességét a kiíró 

a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő leteltét követően állapítja meg. 

A pályázat elfogadása esetén a vételár egyeztetésre kerül az NKE és a Pályázó között. A 

pályázat ebben az esetben adásvételi szerződéssel zárulhat. A beérkezett pályázati 

anyagokat az NKE nem küldi vissza. 

Az NKE köteles a jelen pályázat során a tudomására jutott bármely tényt, megoldást, 

információt (ideértve minden, a Pályázó tevékenységéhez kapcsolódó bizalmas információt 

függetlenül attól, hogy az bizalmas információként van-e megjelölve), üzleti titokként 

kezelni. Köteles a tudomására jutott üzleti titkot és bizalmas információt megőrizni, így 

különösen tilos azt felhasználni, harmadik fél tudomására vagy nyilvánosságra hozni, 

illetőleg harmadik fél, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. 

8. Határidők, további információk 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5. 

 

A pályázatok szakmai értékelésének határideje: 2022. szeptember 5. 

 

Az ITI a Pályázókat elektronikus úton, a pályázatban a Pályázó által megjelölt e-mail címre 

megküldött levél útján értesíti a pályázatuk elbírálásáról számított 5 napon belül. 
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A Pályázó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a jelen pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, ami az alábbi linken érhető 

el: TKP 2020 szabadalomvásárlási pályázat, adatkezelési tájékoztató. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Innovációs és Technológiai Iroda nyújt: 

e-mailben az iti@uni-nke.hu címen, vagy személyesen, előzetes időpontegyeztetést 

követően a 1083 Budapest, Ludovika tér 1. (Ludovika Szárnyépület, 2. emelet 235.) címen. 

 

https://iti.uni-nke.hu/document/iti-uni-nke-hu/TKP2020_Adatkezel%C3%A9si_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
mailto:iti@uni-nke.hu

