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Szellemitulajdon-védelmi Kódexérıl
Az oktatásban, a kutatásban és az innovációban hagyományokkal rendelkezı BME képzési
és kutatási programjai – küldetésének megfelelıen – az ország gazdasági fejlıdését és a
jövı nemzedéke számára tudós szakemberek képzését szolgálják. A BME polgárai ennek
színvonalas megvalósulásához tudományos eredményeikkel és szellemi alkotásaikkal járulnak
hozzá. A BME annak érdekében, hogy a – kutatási eredményekre alapuló – szellemi
alkotások létrehozása, védelme és hasznosítása1 téren is sikeres legyen az egyre erısödı
hazai és nemzetközi versenyben, elvárásokat fogalmaz meg polgárai számára és saját
mőködési folyamatait illetıen:
1. A BME számára minden, munkatársai által – munkatársi minıségben – létrehozott, és
küldetése szolgálatába állítható szellemi alkotás megırzendı érték. Gondoskodni köteles
ezek nyilvántartásáról, védelmérıl és felhasználásáról, és törekednie kell sikeres
hasznosításukra.
2. A BME polgárai számára egyértelmő, hogy a BME-n munkatársi minıségben létrehozott
szellemi alkotások kiemelt fontosságúak, létrehozásukra irányuló törekvés elvárás.
3. A BME polgárai számára ismert, hogy a – munkatársi minıségben létrehozott – szellemi
alkotások tulajdonjogával, nyilvántartásával, felhasználásával és hasznosításával
kapcsolatos jogok és kötelezettségek kereteit törvények és jogszabályok, valamint ezekre
épülı belsı szabályzatok határozzák meg, felhasználás és/vagy hasznosítás esetén az
érintettek ezeket alkalmazó megállapodása szükséges.
4. A BME polgáraitól elvárja, hogy vállalják a további felhasználásra és/vagy hasznosításra
alkalmasnak ítélt kutatási eredményeik/szellemi alkotásaik megfelelı dokumentálását
annak érdekében, hogy a BME azokat küldetése szolgálatába állíthassa, segíthesse
felhasználásukat és hasznosításukat.
5. A BME polgárai számára segítséget nyújt a szellemi alkotások szakmai és piaci
értékeléshez. Támogat minden olyan kezdeményezést, mely új megoldásokat tár fel a
hasznosításokban. Gondoskodik az elızetes értékelés során ígéretesnek talált szellemi
alkotások oltalmáról, kutatóit ösztönzi hasznosító vállalkozások alapítására és az azokban
való részvételre.
6. Oktatói-kutatói, valamint hallgatói számára olyan értékrendet érvényesít, amely a
szellemi alkotásaival a BME szellemi vagyonának gyarapításához hozzájárulókat
kiemelten ismeri el.
7. A BME feltalálóit, a szellemi alkotások kidolgozóit méltányosan díjazza, a hasznosítható
szellemi alkotások létrehozásában kimagaslót nyújtó polgárait erkölcsi megbecsülésben is
részesíti, karrierútjuk során ezeket az eredményeiket is figyelembe veszi.
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A BME Küldetésnyilatkozatában foglaltak szerint „a nemzetközi kutatási programok részeként, a hazai
kutatási irányzatok vezetőjeként a BME tevékenysége átfogja az innovációs láncot alkotó alap- és alkalmazott
kutatást, műszaki- és gazdasági termék- és szolgáltatásfejlesztést, valamint a komplex minőségbiztosítást,
törekszik a kutatási eredmények hasznosítására.”

