SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSE (SZET)

Kutató

Szellemi tulajdon befogadása, szabadalmaztatás (SZET-100)

Szellemi alkotás
létrejött

Szellemi alkotás
hasznosításának
(terv/üzleti terv)
készítése

Üzleti terv
Szellemi alkotás
bejelentése

Szellemi alkotás
piackutatása
(Újdonságkutatás)

Bejelentési
lap (aláírt)

MS Excel

Pályázathoz
kapcsolódik?

Szellemi tulajdon
nyilvántartásba
vétele

igen
nem
igen
Szakmai /
Pénzügyi / Jogi
felülvizsgálat kérése

nem
Befogadásra
kerül a szellemi
tulajdon?

Pénzügyi vélemény
szellemi tulajdon
szolgálativá
minősítéséről és
befogadásáról

Pénzügyi vélemény
szellemi tulajdon
szolgálativá
minősítéséről és
befogadásáról

(Intézetvezető)

Szakmai
Pénzügyi
véleményező
véleményező

Felértékelés
(szükség esetén
külső szakértő
bevonása)

Értesítés szellemi tulajdon nyilvántartásba vételéről

Jogi
véleményező

Szabadalom nyilvántartó
PIF

Javaslat piaci értékre
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Szakmai vélemény
szellemi tulajdon
szolgálativá
minősítéséről és
befogadásáról

Döntés szolgálati
találmánnyá
nyilvánításról és
szellemi tulajdon
befogadásáról

Értesítés szellemi
tulajdon egyetemi
befogadásáról

Döntés szellemi
tulajd onvédelmi eljárás
szükségességéről
(szükség esetén
szabadalmi ügyvivő
bevonásával)

Értesítés szellemi tulajdon
hasznosításáról történő lemondásról

MS Excel

Szellemi tulajdon
védelmi eljárás
lefolytatása

Feltaláló értesítése
szellemi tulajdonról
történő
lemondásról

Oltalmazott
találmány
nyilvántartásba
vétele

igen

nem
Szükséges
szellemi
tulajdonvédelmi
eljárás?

Szellemi tulajdon
nyilvántartásba véve

Hasznosítási jog a
feltalálónál marad
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Szakmai
ál lásfoglalás /
Státuszjelentés

6 hónap

Adatszolgáltatás
szellemi tulajdon
hasznosításáról /
továbbfejlesztéséről

Adatszolgáltatás
kérése szellemi
tulajdon
hasznosításáról

MS Excel
Nyilvántartás
kiegészítése a
hasznosítási
adatokkal

Oltalom üzleti
tervének /
megvalósult
hasznainak
vizsgálata

Oltalom védelmi
Ideje lejár

5 év

Üzleti terv

Oltalom megújítása

Javaslat oltalom
fenntartásáról, vagy
kivezetéséről

Döntés oltalom
fenntartásáról, vagy
kivezetéséről

Döntés oltalom
fenntartásáról, vagy
kivezetéséről
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Tájékoztatás oltalom
kivezetéséről

Adatszolgáltatás
továbbítása

Rektor

Szellemi tulajdon
nyilvántartásba véve

Tájékoztatás oltalom
megújításáról

Kancellár

Szabadalom nyilvántartó
PIF

Kutató

Szellemi tulajdon értékelése és felülvizsgálata (SZET-200)

Oltalom kivezetése

igen
nem

Fenntartja az
Egyetem az
oltalmat?
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Szellemi tulajdon hasznosítása (SZET-300)
Oktatási anyag
létrehozása

Kutató

igen

Szellemi tulajdon
hasznosítási igény felmerül

Többszörözés

Szerzői mű
hasznosítása

Terjesztés
Felhasználási
mód
kiválasztása

Hasznosítás
tényének jelzése,
eljárás indítása

Nyilvános előadás/
közvetítés

Keresetkiegészít
éssel jár?

nem
Átdolgozás

Hasznosítási
igény típusának
beazonosítása

Hasznosítás
nyilvántartásba vétele a
megfelelő sz ervezeti
egységeknél

Belső hasznosítás

Feltalálói
díjfizetési
szerződés

Szabadalom nyilvántartó
PIF

Haszno sítási megállapo dás
kötése egyetem és kutató
között

Hasznosítás
nyilvántartásba
vétele

Licenszbe adás
Bevételi
szerződéskötési
folyamat

Feltalálói díjfizetési
szerződés
megkötése

Átruházás

Hasznosítási
megállapodás
Hasznosítási megállapodás
kötése egyetem és kutató
között

Start-up vállalkozás
alapítása

Vállalkozásba
történő apportálás

Felhasználási
mód
kiválasztása

Szolgáltató
vállalkozás alapítása

Hasznosító
vállal kozás
engedélyeztetése

Hasznosító
vállalkozás alapítása

Spin-off vállalkozás
alapítása

Szenátus
egyetértésével
a rektor

igen

Döntés
hasznosító
vállalkozás
alapításáról

Hozzájárul
vállalkozás
alapításához?
nem

Hasznosítás elutasítva
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