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1/2018. (09.14.) számú Biotechnológia FIEK igazgatói utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
a FIEK_16-1-2016-0005 számú, „Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása 

az ipari igények kiszolgálása érdekében” c. projekt keretében végzett kutatási tevékenységgel 
kapcsolatos publikációk közzétételének rendjére vonatkozó alapelvekről 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 4/2018. (IV.16.) számú rektori-kancellári együttes utasítás 5.§ 
Adatszolgálatás, titokvédelem, publikációs jogok (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás valamint a 
FIEK_16-1-2016-0005 számú, „Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az 
ipari igények kiszolgálása érdekében” c. projekt szakmai felügyeletét ellátó Szakmai Felügyelő 
Testület 24/2018.július 25. ELTE FIEK SZFT határozata alapján, a FIEK projekt keretében a projekt 
részvevőinek publikációs tevékenysége nyomon követhetősége, a megvalósuló kutatás-fejlesztési 
eredmények hasznosíthatóságának biztosítása érdekében a Biotechnológia Felsőoktatási és Ipari 
Együttműködési Központ igazgatója az alábbiakat rendeli el: 

 

1.§ 

(1) A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a FIEK_16-1-2016-0005 projekt keretében 
finanszírozott és/vagy az ELTE Biotechnológia FIEK keretében végzett kutatómunkát és 
tevékenységet folytató, az azokat jegyző, az Egyetemmel bármilyen jogviszonyban álló 
személyre, ide értve az önkéntes hozzájárulással részt vevőket is. Az utasítás hatálya alá 
tartozó személyi kört összefoglalóan az utasítás szerzőként említi. 

(2) A jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed a részben vagy egészében a FIEK_16-1-2016-0005 
projekt keretében finanszírozott és/vagy az ELTE Biotechnológia FIEK keretében végzett 
kutatómunka eredményével és/vagy ilyen tevékenység során létrehozott eredménnyel 
összefüggésben kiadott valamennyi publikációra, különös tekintettel, de nem kizárólag 
minden szellemi alkotásra, amelyre iparjogvédelmi oltalom (szabadalmi oltalom, használati 
mintaoltalom) szerezhető, szerzői műre, amely a törvény erejénél fogva szerzői jogvédelem 
alatt áll, valamint know-how-ra. 

(3) A jelen utasítás vonatkozásában publikációs tevékenység alatt értjük a kutatási eredmények 
szóban (előadás) vagy írásban (különböző műfajú közlemény) szerzőként, társszerzőként 
történő minden típusú közzétételét, ide értve különösen , de nem kizárólag a tudományos 
publikációkat, szakkönyvet, könyvfejezetet, tankönyvet, jegyzetet, konferencia előadást, 
konferencia kiadványban megjelent előadást, posztert, tanulmányt, tudományos előadást, 
ide nem értve a magántermészetű szépirodalmi, művészeti alkotásokat. Az utasítás hatálya 
alá tartozó publikációra szánt alkotást összefoglalóan az utasítás műként, vagy alkotásként 
említi. 

(4) „Publikálási folyamat tervezett elindítása” alatt értjük az előadásanyag előzetes megküldését 
a szervező részére, a cikk véleményezésre történő megküldését, poszter absztrakt, tankönyv, 
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jegyzet, szakkönyv, könyvfejezet szerzők közötti vagy koordináló felé történő belső 
egyeztetési változatának megküldését. 

(5) A jelen utasítás a kihirdetésétől a FIEK_16-1-2016-0005 projekt finanszírozási időszaka 
(2021.március 31-ig) alatt, az azt követő fenntartási időszak alatt (2021.március 31. napját 
követő 5 naptári év) hatályban marad. 

 

2.§ 

(1) Tervezett publikáció megjelentetése előtt a FIEK_16-1-2016-0005 projekt keretében az adott 
kutatómunkát vagy kutatási tevékenységet koordináló kutatócsoport vezető vizsgálja a 
megjelentetni tervezett információk teljes körűségét, ennek érdekében a szerző az illetékes 
kutatócsoport vezető számára bemutatja a művét.  

(2) Tervezett publikáció megjelentetése előtt a kutatómunkát vagy kutatási tevékenységet 
folytató vagy azt jegyző a Biotechnológia FIEK igazgatóját előzetesen tájékoztatja – legalább 
20 munkanappal a publikálási folyamat tervezett elindítását megelőzően. Az első megjelenés 
előtt a teljes publikálni kívánt anyagot szükséges megküldeni, ezt követően a publikálni 
kívánt anyag újabb verzióját megküldeni csak abban az esetben kell, amennyiben az új verzió 
olyan újdonságot tartalmaz, amely a tulajdonvédelemmel kapcsolatos álláspontot 
módosíthatja. A Biotechnológia FIEK igazgatója a tájékoztatás kézhezvételét visszaigazolja. 

(3) A Biotechnológia FIEK igazgatója a tájékoztatás kézhezvételét követően legkésőbb 20 
munkanappal értesíti a kutatócsoport vezetőjét és a kutatómunkát vagy kutatási 
tevékenységet folytató vagy azt jegyző kutatót, hogy a publikáció megjelentetéséhez 
hozzájárul, nem járul hozzá, vagy feltételesen járul hozzá - a feltételek, korlátozások 
megjelölésével (pl. hozzájárulás az iparjogvédelmi bejelentést követő 8. naptól), mérlegelve 
azt, hogy a megjelenés veszélyezteti-e a Biotechnológia FIEK céljait. 

(4) A Biotechnológia FIEK igazgatója mérlegeléséhez további információt kérhet a kutatómunkát 
vagy kutatási tevékenységet folytató vagy azt jegyző kutatótól. A Biotechnológia FIEK 
igazgatója által kért további információt a kutató a kutatócsoport vezetőjével közösen 
megadja. A Biotechnológia FIEK igazgatójának válaszadási határidejét a további információ 
megadása meghosszabbítja, annyi nappal, amennyi a kutató válaszának megérkezéséig a 
kéréstől eltelt. 

(5) A Biotechnológia FIEK igazgatója mérlegelés során figyelembe veszi a FIEK projekt támogatási 
szerződésében foglalt kötelezettségeket, a FIEK_16-1-2016-0005. sz. pályázat keretében 
megkötött Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglaltakat, a Biotechnológia FIEK 
üzletfejlesztési stratégiai szempontjait, valamint a Biotechnológia FIEK innováció 
menedzsment stratégiáját. 

(6) A Biotechnológia FIEK igazgatója mérlegeléshez külső szakértőt is igénybe vehet, annak 
titoktartási kötelezettségének dokumentált biztosítása mellett. 

(7) A Biotechnológia FIEK igazgatója mérlegelése során kérheti a SZFT véleményét és 
hozzájárulását. Amennyiben ezt nem tartja indokoltnak, úgy a Testületet a soron következő 
szakmai és menedzsment beszámoló keretében tájékoztatja. 
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(8) A kutatómunkát vagy kutatási tevékenységet folytató vagy azt jegyző kutató(k), valamint az 
azt koordináló kutatócsoport vezető a Biotechnológia FIEK igazgatójának írásbeli 
tájékoztatását, döntését magára nézve kötelezőnek tekinti. A folyamatban a kapcsolattartás 
elektronikus levél küldésével történik. 

(9) Amennyiben egy kutatómunka vagy kutatási tevékenység két vagy több - nem kizárólag a 
FIEK_16-1-2016-0005 – finanszírozási forrásból kerül megvalósításra, úgy az eredmények 
publikálása tekintetében a jelen utasítás szerint kell eljárni. 

(10) Jelen alapelvek és folyamatszabályozás betartása mellett a kutatómunkát vagy kutatási 
tevékenységet folytató vagy azt jegyző kutató és a kutatócsoport vezetőjének felelőssége 
kiterjed az ELTE hatályos szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzatában és a kutatási 
tevékenységekkel kapcsolatos publikációk közzétételének rendjére vonatkozó hatályos 
rektori utasítás betartására. 

 

3.§ 

(1) A jelen utasítás hatálya alá tartozó publikációk esetén az azt szerzők/jegyzők az affiliációban 
kötelesek az ELTE TTK-t, valamint a mellett lehetőség esetén a FIEK_16-1-2016-0005 sz., 
„Molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények 
kiszolgálása érdekében” c. projektet is megjelölni. 

(2) A jelen utasítás hatálya alá tartozó publikáció megjelentetésekor az azt szerzők/jegyzők 
kötelesek a köszönetnyilvánításban a FIEK_16-1-2016-0005 sz., „Molekuláris biomarker 
kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében” c. 
projektet is megjelölni (angolul: FIEK_16-1-2016-0005 Development of molecular biomarker 
research and service center). 

(3) Amennyiben a publikáció formai keretei lehetővé teszik, a publikációk esetében 
feltüntetendő a Biotechnológia FIEK magyar vagy angol nyelvű logója. 

(4) A FIEK támogatással létrejött eredményeket bemutató előadásanyag esetében a FIEK PPT 
sablonja használandó, de legalább az adott eredményt bemutató dián szerepelnie kell a FIEK 
és az NKFIH „infoblokk” logójának. 

(5) Az eredményeikről beszámoló publikációk közzététele során a támogatott projektek az alábbi 
szöveggel hivatkozhatnak az NKFI Alapból biztosított támogatásra – a publikáció nyelvétől 
függően magyarul, angolul, németül vagy franciául: 

a) magyarul: „A FIEK_16-1-2016-0005 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és 
Innovációs Alapból biztosított támogatással, a FIEK_16 pályázati program 
finanszírozásában valósult meg.” 

b) angolul: “Project no. FIEK_16-1-2016-0005 has been implemented with the support 
provided from the National Research, Development and Innovation Fund of Hungary, 
financed under the FIEK_16 funding scheme.” 

(6) Az NKFIH alapból biztosított támogatás és a FIEK projekt megjelölésére javasolt együttes 
szöveg 

a) magyarul: „...... a FIEK_16-1-2016-0005 sz., „Molekuláris biomarker kutatási és 
szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása érdekében” című 
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projekt keretében, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított 
támogatással, a FIEK_16 pályázati program finanszírozásában valósult meg.” 

b) angolul: „The ….. has been implemented in the frame of project no. FIEK_16-1-2016-
0005 „Development of molecular biomarker research and service center”, with the 
support provided from the National Research, Development and Innovation Fund of 
Hungary, financed under the FIEK_16 funding scheme.” 

(7) Amennyiben a publikáció formai keretei lehetővé teszik, a publikációk esetében 
feltüntetendő az NKFI Alapból biztosított támogatást jelző magyar vagy angol nyelvű logó, az 
ún. „infoblokk”. (Hozzáférhető az NKFI Hivatal honlapján: nkfih.gov.hu) 

(8) Amennyiben egy kutatómunka vagy kutatási tevékenység két vagy több - nem kizárólag a 
FIEK_16-1-2016-0005 – finanszírozási forrásból kerül megvalósításra, úgy a publikációban az 
NKFIH alapból biztosított és a FIEK projekt finanszírozási forrást is fel kell tüntetni. 

 

4.§ 

(1) A jelen utasítás 2018. szeptember 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően elindított publikációs folyamatok tekintetében kell alkalmazni. 

(2) A Biotechnológia FIEK igazgatója a jelen utasítás hatályba lépésekor elektronikus úton (e-
mailben) megküldi az utasítás teljes anyagát a FIEK_16-1-2016-0005 sz., „Molekuláris 
biomarker kutatási és szolgáltatási központ kialakítása az ipari igények kiszolgálása 
érdekében” című projektben kutatómunkát vagy kutatási tevékenységet folytató vagy azt 
jegyző kutató(k)at koordináló kutatócsoport vezetők részére, akik  kötelesen az utasítás teljes 
anyagát a kutatócsoportjuk minden tagja részére megküldeni. 

(3) A Biotechnológia FIEK közvetlen munkatársai, a szakmai megvalósításba bevont kutatók, a 
Biotechnológia FIEK működését támogató központi egységek munkatársai (4/2018. (IV.16.) 
számú rektori-kancellári együttes utasítás (4)-(6) bekezdés), valamint az ELTE többi 
munkavállalója az ELTE munkatársaknak szóló honlap felületén (Szabályzatok, 
dokumentumok) elérheti a szabályzatot. 

 

Budapest, 2018. szeptember 14. 

 

Dr. Kacskovics Imre 

Biotechnológia FIEK igazgató 


