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PREAMBULUM
Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról
szóló 2014. évi LXXVI. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény, a
mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény, a formatervezési
minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
alapján a következő szabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) alkotja1.
ELSŐ RÉSZ
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat célja
1. §

(1) Az Szabályzat célja, hogy elősegítse az Egyetemen a Szabályzat hatálya alá tartozó személyek által
kutatómunkájuk során létrejött szellemi alkotások hatékony értékelését, a lehető legerősebb jogi oltalomban
történő részesítését, valamint ezen szellemi alkotásoknak az Egyetem, az Egyetem dolgozói és az egész
társadalom javát szolgáló hasznosítását.
(2) A jelen Szabályzat a jogszabályokkal és az Egyetem Szervezeti és működési szabályzatával
összhangban kívánja rendezni a szellemi alkotások oltalmazásának, a hozzájuk kapcsolódó jogok
megszerzésének, átruházásának, továbbá a Szabályzat hatálya alá tartozó személyeknek az általuk
létrehozott szellemi alkotások hasznosításából származó díjakból és egyéb bevételekből való
részesedésének módját.
A szabályzat hatálya

2. §

(1) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban vagy bármilyen
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktatókra, tudományos kutatókra és az oktatásban, a
tudományos kutatásban, továbbá a felsőoktatási intézmények feladatainak megvalósításában részt vevő –
bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszony keretében működő – más foglalkoztatottakra, az Egyetemmel
hallgatói jogviszonyban állókra, valamint azon személyekre, akik az Egyetemmel fennálló bármely
szerződéses jogviszony alapján tudományos vagy kutató tevékenységet folytatnak (a továbbiakban:
feltaláló).
(2) A Szabályzat tárgyát képezi valamennyi, az (1) bekezdés szerinti személyek által létrehozott
a) szellemi alkotás, az az alkotás, műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi
oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom,
topográfiaoltalom) tárgyát képezze, vagy amely jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem
alatt áll, ideértve azt is, amikor a hasznosítási célok, lehetőségek függvényében a megfelelő
oltalom megszerzése helyett e megoldás titokban tartása célszerű,
b) az a) bekezdés szerinti szellemi alkotás célszerű megvalósítási módjára vonatkozó, az
iparjogvédelmi oltalom szükséges és elégséges feltárását meghaladó megoldás,(know-how),
c) minden olyan egyéb szellemi alkotás, amelyet az Egyetem és harmadik személy közötti
megállapodás a szabályzat hatálya alá rendel.
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A szabályzatot a Szenátus a 2016. június 27-i ülésén az SZ-CXXI/151/2016. számú határozatával módosította. Hatályos: 2016. június 28. napjától.
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(3) A feltaláló szellemi alkotás létrehozására vonatkozó kötelezettségét a munkakörébe tartozó feladatok
összessége, így különösen a munkaköri leírásban, a szakmai munkát irányító felettestől kapott akár írásbeli,
akár szóbeli utasításokban meghatározott feladatok vizsgálata alapján kell megállapítani. Az (1) bekezdés
szerinti személyek által létrehozott szellemi alkotás szolgálati vagy alkalmazotti jellegű.
II. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
3. §

Jelen szabályzat alkalmazásában:
1. Találmány: olyan, a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés területéről származó szellemi alkotás,
amely alkotó tevékenység eredményeképp jött létre, világviszonylatban új, és a szakterületen nem
nyilvánvaló, hasznos megoldás. Nem minősül találmánynak: a felfedezés, a tudományos elmélet, a
matematikai módszer, az esztétikai alkotás, a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv,
szabály vagy eljárás, a számítógépi program (szoftver), és az információ megjelenítése. A feltalálót megilleti
az a jog, hogy a szabadalmi iratok őt e minőségében feltüntessék.
2. Szabadalmazható találmány: minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható
találmány.
3. Biotechnológiai találmány: olyan találmány, amely biológiai anyagból álló vagy azt tartalmazó
termékre, vagy olyan eljárásra vonatkozik, amelynek révén biológiai anyagot állítanak elő, dolgoznak fel
vagy alkalmaznak. Biológiai anyagnak minősül bármely olyan – genetikai információt tartalmazó – anyag,
amely önmagában képes a szaporodásra vagy biológiai rendszerben szaporítható.
4. Szabadalom: a találmányok védelmét biztosító időben korlátozott kizárólagos jog, amelyet
szabadalom-engedélyezési eljárás eredményeként az erre jogosult hatóságok meghatározott időre
(rendszerint a szabadalmi bejelentés napjától számított 20 évre) biztosítanak.
5. Használati minta: valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó
megoldás.
6. Formatervezési minta: valamely termék egészének vagy részének megjelenése, amelyet magának a
terméknek, illetve a díszítésének a külső jellegzetességei – különösen a rajzolat, a körvonalak, a színek, az
alak, a felület, illetve a felhasznált anyagok jellegzetességei – eredményeznek.
7. Mikroelektronikai félvezető terméktopográfia: az integrált áramkör áramköri kivitelezése, maszkolása
és az integrálás egyéb fizikai megvalósulása.
8. Növényfajta oltalom: növényfajta oltalomban részesíthető az a növényfajta, amely más növényfajtától
megkülönböztethető, egynemű, állandó és új.
9. Szerzői mű: irodalmi, tudományos, művészeti alkotások, amelyek egyéni, eredeti jellegűek. Ilyen
alkotások különösen a tudományos, irodalmi művek, a filmalkotások és az audiovizuális művek, a
fotóművészeti alkotások, a térképművek és a térképészeti alkotások, a műszaki létesítmények tervei, az
iparművészeti alkotások, az ipari tervezőművészeti alkotások, a szoftverek és az adatbázisok.
10. Know-how: azon szellemi alkotások, amelyekről külön jogszabályok nem rendelkeznek, de
társadalmilag széles körben felhasználhatók és még közkinccsé nem váltak, továbbá a vagyoni értékű
gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok.
11. Adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint
elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más
módon – egyedileg hozzá lehet férni.
12. Licencia: valamely szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi vagy szerzői jogok alapján a
hasznosítás, illetve használat teljes vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott tartamú
átengedésére.
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13. Szolgálati szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, akinek munkaviszonyból, közszolgálati
jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú, munkavégzésre irányuló
jogviszonyból folyó kötelessége, hogy a szellemi alkotás tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
14. Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány
tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki.
15. Alkalmazotti szellemi alkotás: annak a szellemi alkotása, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból,
közszolgálati jogviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból és más, hasonló tartalmú munkavégzésre
irányuló jogviszonyból folyó kötelessége lenne, olyan szellemi alkotást dolgoz ki, amelynek hasznosítása
munkáltatója tevékenységi körébe tartozik.
16. Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki, anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége
lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik.
MÁSODIK RÉSZ
SZELLEMITULAJDON-KEZELÉS SZABÁLYOZÁS
I. FEJEZET
A SZELLEMI ALKOTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK
4. §

(1) Az Egyetemen folyó kutatómunka eredményeként létrejövő, a 2. § (2) szakaszban meghatározott
szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jog – jogszabály vagy szerződés ettől kifejezetten eltérő
rendelkezése hiányában – az Egyetemet illeti meg.
(2) Ha a szellemi alkotást a 2. § (1) bekezdése szerinti személyek más egyetem, intézmény, gazdálkodó
szervezet munkatársával vagy az Egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló
természetes személlyel együttműködve dolgozták ki, akkor a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok az
együttműködők között olyan arányban oszlanak meg, amely tükrözi a szellemi alkotás létrehozásához való
hozzájárulás arányát. Ezt az arányt az együttműködők közötti külön szerződésben – figyelemmel a jelen
Szabályzatban foglalt valamennyi egyéb rendelkezésre is – meg kell határozni. Amennyiben az
együttműködő felek között a szabályzat ezen kifejezett előírása ellenére sem jött létre ilyen irányú előzetes
megállapodás, úgy az Egyetem az adott szellemi alkotáshoz kapcsolódó valamennyi jogra igényét
fenntartja.
(3) Az Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzat alapján őt megillető, vagy részére
felajánlott bármely szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogról bármikor lemondjon, illetve az ilyen jellegű
felajánlásokat elutasítsa.
(4) Az Egyetem képviseletében eljáró és a jelen Szabályzat szerinti eljárásban résztvevő személyek
kötelesek az Egyetem érdekeinek érvényesítésére törekedni a szellemiaAlkotásokkal kapcsolatos eljárásuk
során.
(5) A Szellemi Alkotással kapcsolatos eljárásokban résztvevő, a Szabályzat hatálya alá tartozó
személyeket teljes körű titoktartási kötelezettség terheli. Amennyiben a szabályzat hatálya alá nem tartozó
személy vesz részt a szellemi alkotással kapcsolatos eljárásban, őt titoktartás kötelezettség a Szabályzat
1. számú mellékletét képező Titoktartási Nyilatkozat megtétele alapján terheli, amely nyilatkozat
beszerzésére az Egyetem képviseletében eljáró személy köteles.
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II. FEJEZET
AZ ELJÁRÁS
5. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti személyek a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban ismertetni, írásban az illetékes rektorhelyettes útján
az Egyetemmel ismertetni.
(2) A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szellemi alkotást ismertetni kell az Egyetemmel akkor is, ha azt
már a jelen Szabályzat hatályba lépését megelőzően – jogi oltalomszerzés céljából – bejelentették, feltéve,
hogy a hatálybalépés időpontjában a végleges oltalom megszerzésére irányuló eljárás folyamatban van,
vagy a végleges oltalom még legalább egy évig fennáll.
(3) A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotás is felajánlható az Egyetemnek, függetlenül
attól, hogy az jogi oltalom alatt áll-e. Ebben az esetben az egyetem rendelkezik a neki felajánlott szellemi
alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról.
(4) A szolgálati találmányra a szabadalom a feltaláló jogutódjaként az Egyetemet illeti meg.
(5) Az alkalmazotti találmányra a szabadalom a feltalálót illeti meg, az Egyetem azonban jogosult a
találmány hasznosítására. Az Egyetem hasznosítási joga nem kizárólagos; az Egyetem hasznosítási
engedélyt nem adhat. A hasznosítási jog az Egyetem megszűnése vagy szervezeti egységének kiválása
esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.
(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ismertetésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a szellemi alkotás leírását, amely lehetővé teszi a szellemi alkotás megismerését,
b) a szellemi alkotás létrehozásában közreműködő feltaláló(k)/szerzők nevét, a szellemi alkotás
létrejöttekor az Egyetemmel fennálló jogviszony megjelölését,
c) ha többen dolgozták ki a szellemi alkotást, a létrehozásban való közreműködésük arányát,
d) a feltaláló(k)/szerzők rövid állásfoglalását a hasznosítási kilátások vonatkozásában, illetve, hogy
van-e és honnan érdeklődés,
e) az e § (2) bekezdése szerinti ismertetésnek tartalmaznia kell a bejelentést vagy a végleges jogi
oltalmat igazoló iratokat, és szolgálati találmány esetében nyilatkozatot az oltalmi jogosultság
Egyetemet megillető részének – az Egyetemre történő átruházásáról.

6. §

(1) Az Egyetemmel ismertetett szellemi alkotás jogi helyzetéről (szolgálati vagy alkalmazotti jelleg stb.), a
szellemi alkotáshoz fűződő jog elfogadásáról vagy elutasításáról az ismertetés napjától számított 90 napon
belül kell döntést hozni és a döntést az ismertetővel írásban közölni. Ennek keretében az Egyetem köteles
nyilatkozni arról, hogy a szolgálati találmányra igényt tart-e, illetve az alkalmazotti találmányt hasznosítani
kívánja-e.
(2) A döntést az illetékes rektorhelyettes az Innovációs Tanács (a továbbiakban: IT) és – szükség esetén
– külső szakértők bevonásával hozza meg. Az IT tagjaiból – és külső szakértő bevonása esetén – külső
szakértőből megalakított 3 fős bizottság szellemi alkotáshoz fűződő jog elfogadásával vagy elutasításával
kapcsolatosan ad hoc módon összehívott tanácskozáson dönt a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb
20 napon belül. A döntésről a feltalálót 3 munkanapon belül tájékoztatni kell.
(3) A szolgálati jellegű szellemi alkotással a feltaláló rendelkezhet, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy
ha az Egyetem jognyilatkozatnak megtételét az e § (1) szerinti határidőn belül elmulasztja. Az alkalmazotti
jellegű szellemi alkotásra az oltalomhoz való jog a feltalálót az Egyetem hasznosítási jogának terhe nélkül
illeti meg, ha az Egyetem ehhez hozzájárul, vagy jognyilatkozatnak az e § (1) szerinti határidőn belüli
megtételét elmulasztja.
(4) Amennyiben az Egyetem a jogok megszerzése mellett dönt, és a szellemi alkotás jellege ezt
megkívánja (szabadalom, használati minta, mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája,
formatervezési minta), az Egyetem köteles ésszerű időn belül a szükséges lépéseket megtenni, továbbá az
általában elvárható gondossággal eljárni a lehető legerősebb jogi oltalom megszerzése érdekében. Az
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Egyetem eltekinthet a jogi oltalomra irányuló bejelentés megtételétől, illetve a bejelentést visszavonhatja,
ha a szellemi alkotást titokban tartja, és üzleti titkot képező megoldásként hasznosítja feltéve, hogy elismeri
a szellemi alkotásnak az ismertetés pillanatában fennálló oltalomképességét. Ha azonban az Egyetem
egyéb esetben az oltalom megszerzését kizáró cselekményt végez, az oltalmi igényt ezt megelőzően
köteles díjmentesen felajánlani a feltaláló(k)nak.
(5) Az illetékes rektorhelyettes döntésében kancellári ellenjegyzés mellett jóváhagyhatja a szellemi
alkotás hasznosítását és annak módját, amennyiben az előterjesztés alapján megállapítható, hogy a
szellemi alkotás hasznosításából legalább az annak létrehozatalához felhasznált, az Egyetem által fedezett
költségek megtérülése valószínűsíthető.
7. §

(1) Amennyiben az iparjogvédelmi bejelentés joga az Egyetemet illeti, az oltalom megszerzésével
kapcsolatos eljárási díjakat és esetlegesen felmerülő költségeket, valamint az oltalmi időre vonatkozó
fenntartási díjakat, egy erre a célra rendelt alapból az Egyetem köteles biztosítani. Az e bekezdésben
foglaltak teljesülése érdekében az Egyetem Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre. Az Alap
forgóalap, amelyet a 8. § (4), (5) bekezdésekben részletezett bevételekből folyamatosan fel kell tölteni.
(2) A szellemi alkotás értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló intézkedések
megtételét követően vagy azokkal párhuzamosan az Egyetem köteles minden tőle telhetőt megtenni a
szellemi alkotás hasznosítása érdekében. A hasznosítás körébe tartozik különösen:
a) a közvetlen hasznosítást végző vállalkozás alapítása,
b) a licencia adása,
c) a találmány/szabadalom átruházási szerződés megkötése.
(3) A licencia- vagy találmány/szabadalom átruházási szerződésben foglalt díjakat illetően az Egyetem
köteles fokozott gondossággal eljárni; így különösen köteles arra törekedni, hogy a rögzített díj elegendő
legyen arra, hogy a szellemi alkotás létrehozásához szükséges költségeken túl biztosítsa az Egyetem és a
feltalálók megfelelő mértékű érdekeltségét, ezáltal ösztönözzön további szellemi alkotások létrehozására, a
kidolgozottsági szint növelésére, a gyakorlati hasznosítást szolgáló lépések megtételére, és erősítse a
feltalálók vállalkozói szellemét.
(4) Az Egyetem dönthet az adott szellemi alkotás belső hasznosításáról is, amely esetén az Egyetem saját
tevékenységi körében hasznosítja a szellemi alkotást. Az Egyetem az alkalmazotti találmányhoz fűződő
hasznosítási jogát csak a feltalálónak a találmány nyilvánosságra hozatalához való jogával összhangban
gyakorolhatja. A belső hasznosítás ellenértékeként a feltalálónak járó díjra a jelen szabályzatban a
találmányi díjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(5) Amennyiben az Egyetem a szellemi alkotás feletti jogáról az oltalom megszerzésére irányuló eljárások
bármely szakaszában, vagy a végleges oltalom időtartama alatt lemond, úgy a feltalálót mindezen jogok
ingyenesen megilletik.
III. FEJEZET
A HASZNOSÍTÁSBÓL BEFOLYÓ DÍJAK, VALAMINT AZOK FELHASZNÁLÁSA

8. §

(1) A feltalálót a szellemi alkotás közvetlen hasznosítása és/vagy értékesítése esetén – a hatályos
jogszabályokkal összhangban – megfelelő összegű találmányi díj illeti meg.
(2) A jelen szabályzat alkalmazásában a hasznosításból és/vagy értékesítésből származó találmányi díj
alapja a következő:
a) közvetlen hasznosítást végző vállalkozás alapítása esetén: az eset körülményeitől függően az
Egyetem és a feltaláló egyedi megállapodása szerinti összeg, legfeljebb azonban a
hasznosításból származó adózott nettó nyereségnek az Egyetemet megillető része;
b) licenciaszerződés esetén: a hasznosítási jog ellenértékeként a licenciaszerződésben a
licenciavevő által az Egyetemnek fizetendő licenciadíj, a licenciavevő által az Egyetem javára
teljesített bármilyen kifizetés és más pénzben kifejezhető előny, ideértve a licenciavevő által
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c)

kibocsátott részvényeket, illetve kialakított üzletrészeket is, de ide nem értve a licenciavevő által
kutatási vagy egyéb szerződések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket,
szolgáltatásokat, illetve jogokat;
találmány/szabadalom átruházási szerződés esetén: az átruházás ellenértékeként az átruházási
szerződésben a vevő által az Egyetemnek fizetendő díj, a vevő által az Egyetem javára teljesített
bármilyen kifizetés és más pénzben kifejezhető előny, ideértve a vevő által kibocsátott
részvényeket, illetve kialakított üzletrészeket is, de ide nem értve a vevő által kutatási vagy egyéb
szerződések alapján az Egyetemnek biztosított eszközöket, szolgáltatásokat, illetve jogokat.

(3) Az Innovációs Alapban lévő forrásból kell kifizetni az adott szellemi alkotás értékelésével és a jogi
oltalmának megszerzésére és hasznosítására és/vagy értékesítésére irányuló eljárással kapcsolatos
költségeket. Ezen költségek alatt érteni kell a szabadalmi hivatalok előtt eljáró jogi képviselőknek, a
technológiamenedzsereknek és más külső szakértőknek a díjazását, valamint az egyetemnek az eljárással
kapcsolatban felmerült valamennyi készkiadását is.
(4) A szellemi alkotás hasznosításából és/vagy értékesítéséből származó haszon a szellemi alkotás
létrehozásában közreműködő feltalálók és az Alap között kerül felosztásra. A felosztás fő szabályként az
alábbiak szerint történik:
a) feltaláló(k) javára fizetendő hányad: 60%,
b) Alapba befolyó hányad: 40%.
A feltalálók javára fizetendő hányad legkésőbb a hasznosításból származó bevétel beérkezését követő év
január 31-ig folyósításra kerül.
(5) Alkalmazotti jellegű szellemi alkotások esetén az Egyetem a feltalálókkal a találmány hasznosítása
esetén járó díjazásra irányadó szerződést köt, amelyben a díjfizetés mértékét a (2) bekezdés b) pontja
szerinti számítással és a (4) szerinti százalékos megosztással összhangban kell részletesen szabályozni.
(6) Szolgálati jellegű szellemi alkotások esetén az Egyetem a feltalálókkal találmányi díjszerződést köt.
IV. FEJEZET
JOGOK MEGSÉRTÉSE
9. §

(1) Ha a feltaláló a 1. § (2) szerinti szellemi alkotás vonatkozásában a 4. § (1) szerinti bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, az Egyetem követelheti, a(z)
a) szolgálati jellegű szellemi alkotás bármilyen módon történő hasznosításából származó jogalap
nélküli gazdagodás visszatérítését,
b) alkalmazotti jellegű szellemi alkotás bármilyen módon történő hasznosításából származó nettó
(adózott) nyereségből az elmaradt haszon megtérítését.
Ezt az összeget az Alapba kell bevételezni.
(2) Amennyiben a feltaláló a szabályzatban rögzített eljárás során az Egyetem nevében eljáró bármely
szerv vagy személy döntését sérelmesnek tartja, megfelelően indokolt kérelemben kérheti a rektortól annak
felülvizsgálatát. E döntések körében kivételt képeznek azok, amelyeket az Egyetem nevében eljárva a
szellemi alkotás hasznosításának és/vagy értékesítésének menedzselését végző külső vállalkozás polgári
jogi szerződés értelmében hoz meg; az e döntésekkel kapcsolatos vitákra a polgári jog általános szabályai
az irányadók.
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1. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott …………………….. (lakcím:……………………, szül. hely, idő:…………………, an: ………………………..)
kijelentem, hogy az Óbudai Egyetemen, ……………………………………. tárgykörben folyó kutatómunka során
tudomásomra jutott mindenfajta szolgálati és üzleti információt titkosan kezelek, és tudomásul veszem, hogy ez a
titoktartási kötelezettség a jogviszony megszűnését követően is terhel.

Budapest 20………………………………

……………………………………….
nyilatkozattevő
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