2. számú melléklet
Műszaki leírás
a „PoC projektmegvalósító szabadalmi eljárásához jogi szolgáltatás” tárgyú beszerzési
eljáráshoz
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati felhívást tett közzé Egyetemi
innovációs ökoszisztéma címmel (2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO). A felhívás célja: „az
eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony
működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési
eredmények üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói
szemlélettel, a technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével”.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázata nyertes elbírálásban részesült és a 2019-1.2.1EGYETEMI-ÖKO-2019-00016 azonosítószámú projekt megvalósítása során létrehozta a Proof
of Concept Alapot és pályázatot hirdetett az egyetem polgárai részére. A Magyar
Képzőművészeti Egyetem fel kívánja karolni a művészet és innováció témakörében keletkezett
új ötleteket, támogatást kíván nyújtani az innovatív termékek vagy szolgáltatások
értékesítéséhez, vagy akár egy spin-off, vagy startup cég alapításának előkészítéséhez.
A Magyar Képzőművészeti Egyetemnek a Proof of Concept pályázatokkal az a célja, hogy
elősegítse az Egyetemen folyó tudományos, kutató-fejlesztő tevékenységet, az ötlet kezelésétől
a piacosításig; előmozdítsa a vállalkozói szemlélet kibontakozását az Egyetem polgárai között.

Az egyik Proof of Concept projekt megvalósulása szignifikáns technikai előrelépést jelentene
a restaurátor szakma számára, lévén olyan új eszközt adhatna a restaurátorok kezébe, mely
jelentősen megkönnyítené, gyorsítaná és biztonságosabbá tenné a munkájukat, így a nagy
értékű műtárgyak kezelését.
Iparjogvédelmi szolgáltatás igénybevételére van szüksége a Magyar Képzőművészeti
Egyetemnek, hiszen a Pályázat során olyan szellemi tulajdon jöhet létre, mely vélhetően
szabadalomként, avagy használati mintaként oltalom alá helyezhető és mint ilyen gazdaságilag
is hasznosítható.
Ajánlattétel az alábbi tevékenységekre kell, hogy vonatkozzon:
1. tanácsadás az MKE által támogatott egyik PoC Alapból finanszírozott projekt során
létrejött szellemi tulajdon iparjogvédelmi hasznosítása kapcsán,
2. a tanácsadás eredményétől függően szabadalmi/használati mintaoltalmi eljárás
megindítása, valamint tanácsadás és képviselet a meginduló eljárás során,
3. a tanácsadás eredményétől függően üzleti titokként való hasznosításának megtervezése,
A nyertes gazdasági szereplő feladatát képezi egy jogi szakvélemény – Üzleti titokként való
hasznosítás megtervezésének dokumentuma – elkészítése.

