A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET
SZELLEMITULAJDON-KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézet
szellemitulajdon-kezelési szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Nyelvtudományi Intézet az MTA Alapszabályának
66. § (6) bekezdésében, saját Szervezeti és Működési Szabályzata 18.7. pontjában, továbbá az
MTA elnökének 1/2013. (II. 18.) számú határozatával hatályba lépett MTA szellemitulajdonkezelési szabályzata 3. § B) pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a jelen
szellemitulajdon-kezelési szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja meg.

1. A Szabályzat célja

1. § (1) E Szabályzat célja, hogy összhangban a Magyar Tudományos Akadémia
(továbbiakban MTA) Szellemi Tulajdon Kezelési Szabályzatával meghatározza az MTA
Nyelvtudományi Intézet szellemi alkotásaival kapcsolatos szabályokat. Ennek keretében célja,
hogy biztosítsa az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának 1.§-ában meghatározott
alapvető értékek érvényesülését.
(2) A szabályzat célja az (1) bekezdéssel összhangban különösen, hogy
a) elősegítse az Intézet kutatói, illetve a szabályzat hatálya alá tartozó egyéb személyek által
kutatómunkájuk során létrehozott szellemi alkotások hatékony módon történő értékelését és
nyilvántartását, illetve szabályozza az értékelés és nyilvántartás rendjét, ideértve a szellemi
alkotások létrehozásához felhasznált ráfordítások (a szellemi alkotások létrehozására céljára
vásárolt/felhasznált anyagok és az igénybe vett szolgáltatások értéke, magukba foglalva a le
nem vonható általános forgalmi adót is) kimutatását, meghatározza az Intézet részvételével
kötendő és a szellemi alkotáshoz főződő jogokat érintő különböző szerződések (kutatási,
konzorciumi, megbízási, vállalkozási szerződések) kívánatos feltételeit, illetve ezen
szerződések megkötésénél különös figyelmet érdemlő szempontokat,
c) amennyiben a későbbi hasznosítási szempontokat figyelembe véve ez indokolt, a szellemi
alkotásokhoz fűződő jogokat a jogszabályok és pénzügyi lehetőségek adta keretek között a
lehető legteljesebb mértékben az Intézet szerezze meg,
d) biztosítsa a szellemi alkotások megfelelő jogi oltalomban történő részesítését,
e) elősegítse a szellemi alkotások megfelelő módon történő hasznosítását, továbbfejlesztését,
f) rögzítse a szellemi tulajdon átruházásának, hasznosítása engedélyezésének, illetve azt nem
pénzbeli-vagyoni hozzájárulásként hasznosító vállalkozás tulajdonába adásának általános

feltételeit, továbbá az ilyen hasznosító vállalkozásban szerzett vagyoni részesedés
kezelésének elveit,
g) meghatározza a harmadik személy kizárólagos rendelkezése alá tartozó szellemi alkotás
vagyoni jogai és a saját fejlesztésen alapuló szellemi alkotás együttes hasznosítását, illetve
kezelését,
h) az Szjt. 30. §-ával összhangban meghatározza, hogy a kutatók a hasznosításból származó
díjakból és bevételekből milyen módon részesedjenek.

2. A Szabályzat alkalmazása során figyelembe vett jogszabályok és egyéb szabályzatok

2. § (1) Annak érdekében, hogy a jelen szabályzatban foglaltak maradéktalanul
érvényesüljenek, a jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben
felsorolt jogszabályokat figyelembe kell venni. E Szabályzat rendelkezései nem állhatnak
ellentétben az 1. sz. mellékletben felsorolt jogszabályok tartalmával. Az MTA
Nyelvtudományi Intézet a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának iránymutatása
alapján, saját hatáskörében gondoskodik a jogszabályi felsorolás évenkénti felülvizsgálatáról.
(2) E Szabályzat nem lehet ellentétes az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatával, azzal
összhangban alkalmazandó. A jelen Szabályzatban nem tisztázott kérdésekben az MTA
szellemitulajdon-kezelési szabályzatának rendelkezései az irányadók.

3. A Szabályzat alanyai

3. § (1) E Szabályzat alanyai mindazok a természetes és jogi személyek, jogi személyiség
nélküli szervezetek, akiket vagy amelyeket az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzata 3–
5. §-ai meghatároznak, azzal az eltéréssel hogy, ahol a szabályzat „akadémiai költségvetési
szervet említ”, azon kizárólag az MTA Nyelvtudományi Intézetet kell érteni.
(2) Mint természetes személy a szabályzat alanya különösen
a) az Intézettel közalkalmazotti, munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint
polgári jogi jogviszonyban álló, az Intézet keretein belül, illetve az Intézettel
együttműködésben folyó tudományos kutatásban, oktatásban, illetve a kutatóhely egyéb
feladatainak megvalósításában részt vevő személy; és
b) az az egyetemi, főiskolai hallgató, aki külön nyilatkozattal a szabályzat rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek ismerte el

– a továbbiakban jelen szabályzat szóhasználatában együttesen (függetlenül a munkavégzés
tényleges formájától): kutató.

(3) E Szabályzat alkalmazása során az MTA Nyelvtudományi Intézetet megilletik mindazon
jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek az MTA szellemitulajdon-kezelési
szabályzata alapján megilletik és terhelik, de jelen szabályzatban nem kerültek külön
feltüntetésre.

4. A Szabályzat tárgya

4. § (1) A Szabályzat tárgyát képezik mindazon szellemi alkotások, amelyeket az MTA
szellemitulajdon-kezelési szabályzatának 12–20. §-ai meghatároznak. A Szabályzat tárgyát
képezik különösen a következő szellemi alkotások, nem korlátozva azonban ezekre:
a) az a szellemi alkotás, amelyre iparjogvédelmi oltalom szerezhető;
b) a szerzői mű, így különösen résztanulmányok, tanulmányok, monográfiák, tan- és képzési
anyagok stb;
c) az adatbázis, amely kapcsolódó jogi oltalom alatt áll;
d) számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a továbbiakban: szoftver)
akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája,
ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is,
e) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.
f) a know-how, amelynek létrehozása munkaköréből származó kötelezettsége a kutatónak;
g) a védjegyek és egyéb árujelzők;
h) az intézet neve és logója;
i) egyéb szellemi alkotás, amelyet az Intézet és harmadik személy közötti megállapodás a
szabályzat hatálya alá rendel.
(2) Nem tartoznak a Szabályzat tárgyához
a) jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, illetve ezek előkészítési
dokumentumai;
b) az ötletek, elvek, elgondolások, működési módszerek vagy matematikai műveletek; és
c) a folklór közvetlen kifejeződései.

4/A A szellemi alkotáshoz fűződő jogok

5. § (1) Az MTA Nyelvtudományi Intézetnek keretei között folyó, szellemi alkotás
létrehozására irányuló munka (a továbbiakban együttesen: kutatómunka) során a munkaköri
kötelezettség részeként létrejövő szellemi alkotáshoz fűződő, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott vagyoni jog – tekintettel a jelen szabályzat célkitűzéseiben foglaltakra – a
munkáltatói jogokat gyakorló MTA Nyelvtudományi Intézetet illeti meg, figyelembe véve az
MTA tv. 23. § (2) bekezdésében foglaltakat is. Ha jogszabály vagy szerződés a
munkavégzésre irányuló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotásra a munkáltató részére
akkor is jogokat keletkeztet, ha a szellemi alkotás létrehozására irányuló tevékenység nem a
munkaköri kötelezettség része, a jogszabályban meghatározott jogok a munkáltatói jogokat
gyakorló MTA Nyelvtudományi Intézetet is megilletik. A MTA Nyelvtudományi Intézetnél
tudományos tevékenységet végző közalkalmazottak publikációikban kötelesek feltüntetni a
munkáltatót, annak alapító okiratában, továbbá szervezeti és működési szabályzatának 3.13.
pontjában meghatározott megjelöléssel.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkaköri kötelezettség részeként létrejövő szellemi alkotások
alatt a következőket kell érteni:
a) azok a szellemi alkotások, amelyek a munkaköri leírásban foglalt kötelezettség részeként
keletkeztek;
b) azok a szellemi alkotások, amelyek olyan kutatómunka részeként keletkeztek, amelyben az
MTA Nyelvtudományi Intézet mint jogi személy részt vett, és ennek keretében a kutató –
bármilyen, akár szóbeli megállapodás alapján – az MTA Nyelvtudományi Intézet
kötelezettségének a teljesítésében közreműködött. E pont alkalmazásában a kutatómunka
lehet támogatott, nem támogatott, külső megrendelésre végzett vagy bármilyen egyéb
kutatómunka;
c) azok a szellemi alkotások, amelyek olyan kutatómunka részeként keletkeztek, amelyet a
kutató az MTA Nyelvtudományi Intézettel fennálló, munkavégzésre irányuló jogviszonyára
tekintettel, saját maga vállalt, továbbá ahol a kutatómunkára szerződő fél úgy tudta vagy úgy
tudhatta, hogy a kutató a munkát az MTA Nyelvtudományi Intézettel fennálló,
munkavégzésre irányuló jogviszonyára tekintettel vállalja;
d) a kutató által saját kezdeményezésként kutatott mindazon témák, amelyekről
megállapítható, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézet kutatási profiljába tartoznak, és
amelyek kutatási eredményei az MTA Nyelvtudományi Intézetben keletkeztek; és

e) mindazok a szellemi alkotások, amelyekkel kapcsolatban a kutató és az MTA
Nyelvtudományi Intézete a kutatómunka előtt, közben vagy után

megállapodik arról

(időkorlátozás és formai követelmények nélkül), hogy az a munkaköri kötelezettség részét
képezi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti „MTA Nyelvtudományi Intézetnek keretei között” kifejezés
értelmébe kifejezetten beletartozik, amikor a kutatómunka finanszírozója
a) egészben az MTA Nyelvtudományi Intézet;
b) az MTA Nyelvtudományi Intézet és magyar közfinanszírozású kutatóhely;
c) magyar tudományos vagy egyéb pályázat (OTKA, NKA stb.), ahol az MTA
Nyelvtudományi Intézet a kutatás feltételeit biztosító intézmény;
d) nemzetközi tudományos vagy egyéb pályázat, ahol az MTA Nyelvtudományi Intézet a
kutatás feltételeit biztosító intézmény;
e) az MTA Nyelvtudományi Intézet és magyar magánszemély vagy gazdálkodó szervezet;
f) az MTA Nyelvtudományi Intézet és külföldi közintézmény, külföldi magánszemély vagy
privát intézmény;
nem korlátozódva ugyanakkor ezekre az esetekre.

6. § (1) Ha a szellemi alkotás kidolgozására más természetes személlyel, intézménnyel vagy
gazdálkodó szervezettel együttműködve kerül sor, a szellemi alkotás tulajdonjoga az
együttműködők között olyan arányban oszlik meg, amely tükrözi a szellemi alkotás
létrehozásához való hozzájárulás arányát. Ezt az arányt az együttműködők közötti külön
szerződésben

–

figyelemmel

a

jelen

szabályzat

és

az

együttműködő

szervezet

szellemitulajdon-politikájában foglalt rendelkezéseire – előzetesen kell meghatározni. Ilyen
szerződés hiányában úgy kell tekinteni, hogy a felek között a jogok egyenlő arányban
oszlanak meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szellemi alkotással kapcsolatos vagyoni jogokra a közös szellemi
tulajdonra vonatkozó szabályok irányadók.
(3) Ha a szellemi alkotás azon része, amelyet a kutató hozott létre, önmagában is
felhasználható, akkor a társszerző és/vagy jogutódja önálló felhasználását a felek
szerződésben rögzítik.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti közös szellemi alkotás létrehozásának esetei különösen,
amikor a társszerző vagy szerzőtárs – függetlenül attól, hogy az MTA Nyelvtudományi
Intézettel szerződést köt-e vagy sem –

a) magyar állampolgár és az MTA-nak, de nem az MTA Nyelvtudományi Intézetnek
közalkalmazottja;
b) magyar állampolgár, de nem MTA, hanem más intézmény közalkalmazottja;
c) magyar állampolgár, de nem közalkalmazott;
d) külföldi állampolgár az MTA-val szerződésben álló intézményben;
e) külföldi állampolgár az MTA-val szerződésben nem álló intézményben;
nem korlátozódva ugyanakkor ezekre az esetekre.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti esetekben mind a kutató, mind az MTA Nyelvtudományi
Intézetnek a feladat ellátására köteles szerve fokozott gondosságot köteles tanúsítani arra
nézve, hogy a létrejövő közös szellemi alkotásokkal kapcsolatos vagyoni jogok még a
kutatómunka megkezdése előtt írásban rögzítésre kerüljenek.

7. § (1) Az MTA Nyelvtudományi Intézet képviseletében eljáró személyek kötelesek a tőlük
elvárható fokozott gondossággal eljárni olyan szerződések megkötésekor, illetve olyan
jognyilatkozatok megtételekor, amelyek befolyásolhatják az MTA Nyelvtudományi
Intézetnek a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó jogszerzését vagy az ezekkel
való rendelkezés jogát.
(2) Az MTA Nyelvtudományi Intézet képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni
arról, hogy harmadik személlyel közösen folytatandó, szellemi alkotás létrehozására irányuló
bármilyen tevékenység megkezdése előtt írásban rögzítésre kerüljenek az együttműködés
feltételei (például konzorciumi szerződés), amelyben – egyéb kérdések mellett – az
esetlegesen létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sorsáról is rendelkezni kell.

5. Szellemi alkotások kezelésének eljárási rendje

5/A Eljáró szervek, testületek

8. § (1) A szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyekben az MTA szellemitulajdon-kezelési
szabályzatának 25. §-a az alábbi eltérésekkel alkalmazandó.
(2) Az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának 25. § A) pontja szerinti feladatok – az
MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatójának kifejezetten eltérő utasítása hiányában – a
következő feladatokra korlátozódnak:
a) a szellemi alkotás alkotó általi ismertetésének érkeztetése és nyilvántartása;

b) a szellemi alkotással kapcsolatos döntések adminisztratív előkészítése.
(3) Az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának 25. § B) pontja szerinti testület az
MTA Nyelvtudományi Intézetének Igazgatótanácsa.
(4) Az MTA Nyelvtudományi Intézet képviseletében a jelen Szabályzattal összefüggő
munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.
(5) Az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának 25.§ D) pontja szerinti testület az MTA
Nyelvtudományi Intézet Gazdasági Osztálya.

5/B Eljárás az olyan szellemi alkotások tekintetében,
amelyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhető

9. § (1) Az 5. § szerinti munkaköri kötelezettségként létrehozott iparjogvédelmi alkotásokra
az MTA szellemi tulajdon kezelési szabályzatának 26–43. §-aiban meghatározott
eljárásrendet az alábbi részletszabályokkal kell alkalmazni.
(2) A döntések meghozatala az alábbi rendben történik:
a) az Intézet gazdasági vezetője véleményezi a pénzügyi feltételeket;
b) az Intézet szakmai és jogi szakértőket kér fel és véleményezteti a beadványt;
c) a vélemények ismeretében az Intézet igazgatója dönt, és a döntésről írásban tájékoztatja az
érintetteket.
(3) Amennyiben az Intézet a jogok megszerzése mellett dönt, és a szellemi alkotás jellege ezt
megkívánja, az Intézet köteles 60 napon belül eljárni (a szükséges jogi eljárás
kezdeményezésével) a jogi oltalom megszerzése és a szükséges szerződés megkötése
érdekében.
(4) A szellemi alkotás értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló
intézkedések megtételét követően vagy azokkal párhuzamosan az Intézet és az érintett kutatók
kötelesek együttműködni és minden tőlük telhetőt megtenni a szellemi alkotás hasznosítása
érdekében.
(5) Az Intézet igazgatója az összes körülmény mérlegelésével esetileg dönt a hasznosításról,
így különösen a szellemi tulajdon hasznosításáról, vállalkozásba történő apportálásáról, a
hasznosítás más részére történő engedélyezéséről, illetve a szellemi tulajdonból eredő vagyoni
jogok átruházásáról. A döntés írásban történik, melyet az Intézet igazgatója ír alá.
(6) Amennyiben az Intézet a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogairól az eljárásnak bármely
szakaszában lemond, úgy a kutatót mindezen jogok megilletik, azzal, hogy bármely további

hasznosítás nyereségéből az Intézet igényt tarthat a lemondás időpontjáig keletkezett
kiadásainak mértékéig terjedő részre, illetve az árbevétel 40%-ára.

5/C A szerzői művekre vonatkozó eljárás

10. § A kutatók 5. § szerinti munkaköri kötelezettsége részeként létrehozott szerzői művekre
vonatkozóan annak ismertetésekor a mű egy tárgyiasult (elektronikus vagy nyomtatott)
példányának, illetve számítógépes programalkotás esetén a program adathordozón
megjelenített változatának átadása mellett kötelesek a következőkről nyilatkozni:
a) a szerzői mű címe;
b) a szerzői mű alkotóinak a neve, a személyi azonosításukhoz szükséges további adatok, az
alkotók közreműködésének az aránya a mű létrehozásában;
c) a szerzői mű felhasználásával kapcsolatos alkotói elképzelések, különös tekintettel a szerző
általi önálló hasznosítás igényére;
d) létezik-e olyan szerződéses kötelezettség, amely hatással lehet a szellemi alkotáshoz
fűződő jogokra;
e) ha van ilyen, a publikációval kapcsolatos egyéb információ.

11. § (1) Az MTA Nyelvtudományi Intézet a 10. § hatálya alá tartozó művek esetében a mű
átadásával szerzi meg a szerzői vagyoni jogokat. A szerző részéről történő ismertetést
követően az MTA Nyelvtudományi Intézet a szerző általi közléstől számított 30 napon belül
dönt arról, hogy maga kíván-e gondoskodni a felhasználásról, vagy pedig az átadással
megszerzett jogokat a kutatóra visszaruházza, aminek következtében a szerző szabadon
rendelkezhet a szellemi alkotással. E rendelkezés jogi alapja, hogy eltérő megállapodás
hiányában a mű átadásával (ismertetésével) a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a
munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége.
Amennyiben az Intézet 30 napon belül nem nyilatkozik erről a döntéséről, a rendelkezés joga
automatikusan visszaszáll a kutatóra.
(2) Ha az MTA Nyelvtudományi Intézet a tényleges felhasználás feltételeit a közléstől
számított 3 éven belül nem tudja megteremteni, a szerzői műhöz fűződő vagyoni jogok a
szerzőre visszaszállnak. Ez esetben a visszaszállt szerzői műből származó haszonból az alkotó
az MTA Nyelvtudományi Intézetet a visszaszállással egyidejűleg írásban megkötött
megállapodás szerint köteles részesíteni. A megállapodásban a Felek a jelen szabályzat 3. sz.

mellékletét képező díjtáblázatot alkalmazzák, azzal az eltéréssel, hogy a hasznosító fél jelen
esetben az alkotó, a díjazott pedig az MTA Nyelvtudományi Intézet.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában tényleges felhasználásnak minősül különösen a mű
kiadása, ahol a kiadó:
a) az MTA Nyelvtudományi Intézet;
b) az MTA Nyelvtudományi Intézet és MTA más intézménye;
c) az MTA Nyelvtudományi Intézet és magyar közintézményi kiadó;
d) az MTA Nyelvtudományi Intézet és magyar privát kiadó;
e) az MTA Nyelvtudományi Intézet és külföldi közintézményi kiadó;
f) az MTA Nyelvtudományi Intézet és külföldi privát kiadó;

12.§ (1) Ha a művön a munkáltató a munkaviszonyból eredő jogaival élve a (3) bekezdés
szerinti, az MTA Nyelvtudományi Intézetnél szokásos gyakorlatot meghaladó mértékben
változtat, de a változtatással a szerző nem ért egyet, az eredeti művel kapcsolatos jogok úgy
minősülnek, mintha a munkáltató az átadott művet nem fogadta volna be, nem kívánná azt
felhasználni; azokat az eredeti mű tekintetében a szerzői jogokat a szerző a vonatkozó
jogszabályok (így különösen a szerzői jogi törvény) általános szabályai szerint gyakorolhatja.
(2) A megváltoztatott mű az Szjt. 29. § alapján származékos műnek minősül, amely
tekintetében az Szjt. 16–29. § szakaszaiban foglalt vagyoni jogokat az MTA Nyelvtudományi
Intézet a szerző engedélye mellett gyakorolhatja. A szerző az engedélyt csak akkor tagadhatja
meg, ha a megváltoztatott mű személyhez fűződő jogában, így különösen jó hírnevében
sértené. A felhasználási engedély ugyanakkor visszterhes; az ellentételezésben való
megállapodás a felhasználást nem késlelteti, de a végül kialkudott felhasználási díj a
szerzőnek a felhasználás kezdetére visszamenő hatállyal jár.
(3) Az MTA Nyelvtudományi Intézet az Szjt. 30. § (5) bekezdése szerinti változtatás jogát, –
szerződés eltérő rendelkezésének a hiányában – a mű tekintetében a szokásos gyakorlat
mértékéig, a szerzővel való egyetértésben gyakorolja. A szokásos gyakorlat kérdésében való
egyetértés hiánya esetén az igazgató a problémát az MTA Nyelvtudományi Intézet
Igazgatótanácsa – mint békéltető testület – elé utalja. Ha a szerző az Igazgatótanács döntését
nem fogadja el, az Szjt. 30. § (5) bekezdése alapján nyilatkozatot adhat arról, hogy a nevét a
művön ne tüntessék fel.
(4) A vagyoni jogok gyakorlására vonatkozó Szjt. 30. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést a
jelen Szabályzat hatálya szerinti munkaviszonyban létrehozott szerzői művek esetében az
MTA Nyelvtudományi Intézet akként gyakorolja, hogy – előzetesen megkötött külön

szerződés kifejezetten eltérő rendelkezésének vagy az alábbi 14. §-ban foglalt rendelkezés
hiányában – a szerző számára is lehetővé teszi a vagyoni jogok önálló gyakorlását.

13. § Az Szjt. 10–11. §-ai szerinti nyilvánosságra hozatalhoz való jog tekintetében, ha a
szerző a mű jelen szabályzat 10. §-a szerinti ismertetési dokumentációját a munkáltatónak
átadta, akkor úgy kell tekinteni, hogy a felek megállapodtak arról, hogy a szerző hozzájárul
ahhoz, hogy – szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a munkáltató a művet
nyilvánosságra hozza. A jelen szabályzat 10. §-a szerint ismertetett mű tekintetében a szerző
nyilvánosságra hozatalra vonatkozó engedélyének az Szjt. 11. §-a szerinti visszavonása az
MTA Nyelvtudományi Intézettel és az MTA Nyelvtudományi Intézet hasznosítási
cselekményei által érintett harmadik személyekkel szemben hatálytalan. Az MTA
Nyelvtudományi Intézet a szerző visszavonásra vonatkozó döntése esetén köteles betartani az
Szjt. 30 § (5) bekezdésének a rendelkezéseit.

14. § (1) A szerző az Szjt. 12. §-a szerinti névfeltüntetési jogát akként gyakorolhatja, hogy a
saját nevének a feltüntetéséről vagy annak mellőzéséről maga dönt; az MTA Nyelvtudományi
Intézet szintén maga dönt arról, hogy kívánja-e feltüntetni nevét a művön. Az MTA
Nyelvtudományi Intézet feltüntetés mellett szóló döntése esetén a szerző a munkáltatónak a
név feltüntetésére való igényét nem tagadhatja meg.

15. § A szerző a tudományos publikációk nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveire
vonatkozó MTA elnöki határozattal összhangban köteles hozzájárulni a mű elhelyezéséhez,
továbbá az elhelyezésben a szükséges mértékben közreműködni.

16. § Az MTA Nyelvtudományi Intézet által a kutató munkaköri kötelezettsége részeként
kezelt, a szabályzat hatálya alá tartozó, jövőben magalkotandó szerzői műre vonatkozóan az
Szjt. 49. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók az elfogadásról szóló nyilatkozati határidő
és a kijavításra való visszaadás tekintetében, továbbá ilyen esetekben a vagyoni jogok
gyakorlásának lehetősége csak az MTA Nyelvtudományi Intézetet illeti meg.

17. § Az egyes szerzői művek felhasználási joga tekintetében az MTA Nyelvtudományi
Intézet az átvétellel egyidejűleg a szerzőnek egyedi szerződéses ajánlatot tehet.

5/D a Nyílt hozzáférésű szerzői művek

18. § A nyílt hozzáférésű szerzői műveket az MTA elnökének a nyílt hozzáférésű közzététel
irányelveire vonatkozó határozata szerint kell elhelyezni. A nyílt hozzáférésű elhelyezés nem
jelent lemondást a személyhez fűződő vagy vagyoni szerzői jogokról, továbbá nem sérthet
szerződéses kötelezettséget.

5/E Eljárás azoknak a szellemi alkotásoknak az esetében, amelyeket iparjogvédelmi
oltalom tárgyává is tesznek, és szerzői műként is felhasználnak

19. § (1) Azon szellemi alkotások esetében, amelyeket iparjogvédelmi oltalom tárgyává is
tesznek,

és

szerzői

műként

is

felhasználnak,

az

MTA

szellemitulajdon-kezelési

szabályzatának 54. §-a alapján kell eljárni.
(2) A szerző köteles meggyőződni arról, hogy a bármilyen módon publikálásra szánt
tudományos cikke nem tár fel olyan információt, amely a tudományos cikk hátterében álló
megoldás iparjogvédelmi oltalom alá helyezését kizárja vagy veszélyezteti, más szerzői,
iparjogvédelmi vagy más jogszabály alapján védett jogát sérti. Az intézet igazgatója indokolt
esetben legfeljebb 60 nappal késleltetheti a publikáció megjelenését. Amennyiben 30 napon
belül a publikációval kapcsolatban nem kerül fel kifogás, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni.

5/F A szellemi alkotások nyilvántartása

20. § (1) A szellemi alkotásokról az MTA Nyelvtudományi Intézet Gazdasági Osztálya
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi információkat tartalmazza:
a) a szellemi alkotás ismertetésére vonatkozó, a 10. § szerinti információt;
b) az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának 31–35. §-ai szerinti oltalomszerzési
eljárás során keletkező iratokat, ha keletkeznek ilyenek;
c) az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának a 36–40. §-ai szerinti hasznosítás során
keletkező iratokat, ha keletkeznek ilyenek;
d) az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának a 41–43. §-ai szerinti lemondás során
keletkező iratokat;
e) 24–27. §-ok szerinti díjazással kapcsolatos iratokat.
(2) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az összhangban legyen az MTA, illetve az MTA
Nyelvtudományi Intézet rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségeivel, és ne okozzon

indokolatlan mértékű adminisztrációs terhet. A szellemi alkotások felsorolásszerű
nyilvántartása nem mellőzhető.
(3) A nyilvántartás adatait a bizalmas információkezelésre vonatkozó szabályok betartásával
kell kezelni.

6. Szerződéses kapcsolatok

21. § Az MTA Nyelvtudományi Intézet a szellemi alkotások hasznosítására vagy azzal
összefüggésben – figyelemmel az innovációs törvény 16. § (2) bekezdésében foglaltakra, a
szerződésekre vonatkozó speciális jogszabályokra és más szerződéses kötelezettségekre –
szerződést köthet, melynek összhangban kell állnia az Szjt. rendelkezéseivel. A szerződések
tartalmára illetve a szerződéskötés módjára az MTA szellemi tulajdonkezelési szabályzatának
58–65. §-ai megfelelően alkalmazandók.

7. A szellemi alkotások értékelése

22. § A MTA Nyelvtudományi Intézet a rendelkezésébe tartozó szellemi alkotásokat
nyilvántartja. Azokat a szellemi alkotásokat, amelyeknél közvetlenül mérhető a piaci
gazdasági haszon, az Intézet értékeli. A szellemi alkotásokat az alábbi módszerek szerint
célszerű értékelni:
a) költségalapú értékelés: a szellemi tulajdon értéke egyenlő az annak kifejlesztésére vagy
megvásárlására fordított tőke értékével;
b) jövedelemalapú értékelés: a szellemi tulajdonnak akkor van értéke, ha a jövőben várhatóan
hasznot hoz, a jövedelemalapú értékelés esetén a szellemi tulajdon hasznosításából származó
várható bevételek és költségek jelen értékének kiszámítása történik. E módszer szerint a
szellemi alkotás értéke a közvetlen értékesítéséből, licencbe adásából vagy folyamatos
használatából származhat.

23. § A nyilvántartást a 20. § szabályai szerint kell vezetni. Az értékelés során megfelelően
alkalmazni kell az MTA szellemitulajdon-kezelési szabályzatának 66–70.§-ait.

8. Díjazás, motiválás

24. § A szellemi alkotást létrehozó személyt a szolgálati vagy alkalmazotti szellemi alkotás,
illetve munkaviszonyban létrehozott szerzői mű hasznosítása vagy felhasználása esetén – a
hatályos szellemitulajdon-védelmi jogszabályokkal összhangban – a jelen szabályzat 2. sz.
mellékletében meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

25. § (1) A díj mértékének megállapítása során a következő tényezőket kell számításba venni:
a) a munkavállaló munkaköri kötelezettsége;
b) a munkáltatónak a szellemi alkotás létrehozatalához való hozzájárulása;
c) az a körülmény, hogy a szellemi alkotást egy vagy több alkotó hozta létre;
d) az alkotó szervezeten belüli beosztása, így különösen vezető pozíciója;
e) a szellemi alkotás potenciális piaci értéke;
f) a munkáltató rendelkezésére álló költségvetési források.

9. A szabályzat megsértése

26. § Amennyiben a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, szellemi alkotást létrehozó személy
a szabályzat tárgyát képező bármely szellemi alkotást a szabályzatban meghatározott módon
nem jelenti be, illetve az MTA vagy az MTA Nyelvtudományi Intézet javára nem ajánlja fel,
úgy a vonatkozó jogszabályok szerinti következményekkel felel. A szabályzat megsértéséből
származó következmények alkalmazásakor a felek törekednek a békés megegyezésre; a
szabályzatot megszegő félnek a sérelmes állapot elhárítására irányuló törekvéseit figyelembe
kell venni.

27. § Ha a szellemi alkotást létrehozó személy a jelen szabályzatban meghatározott felajánlási
és együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a vonatkozó jogszabályok szerinti
felelősséggel tartozik.

28. § A szellemi alkotást létrehozó személy a Szabályzat alkalmazása során meghozott,
számára sérelmes döntésekkel szemben jogorvoslatért bírósághoz fordulhat, kivéve azokat a
döntéseket, amelyeknek elfogadásáról a jelen Szabályzat értelmében a kutató kifejezetten
nyilatkozik, vagy amelyek esetében a jelen Szabályzat hatályának elfogadása egyben a
vonatkozó döntés elfogadását is jelenti.

29. § A szabályzat jogi személyiségű alanyainál bekövetkező jogsértések tekintetében (a
vonatkozó jogszabályokon kívül) a jogkövetkezményekre a jogsértő szervezeten belüli
hatásköri és felelősségi szabályok is irányadók.

10. Záró és hatályba léptető rendelkezések

30. § A szabályzat egységes szerkezetben az elválaszthatatlan részét képező értelmező
szabályokkal és mellékletekkel 2014. március 24. napján került elfogadásra, és 2014. március
25. napján lép hatályba.

31. § A szabályzat rendelkezéseit – a visszamenő hatály tilalmának figyelembevételével – a
már megkötött és érvényben lévő hasznosítási szerződések kivételével a folyamatban levő
ügyekre is alkalmazni kell.

32. § Az MTA Nyelvtudományi Intézet a szabályzat hatálybalépését követő egy éven belül
köteles gondoskodni mindazon dokumentumok – különösen a kinevezési okmányok,
munkaköri leírások, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létrehozó szerződések –
módosításáról, amelyek a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően biztosítják a
szabályzat hatályának az adott jogviszonyra történő kiterjesztését.

Budapest, 2014. március 24.

Kenesei István
igazgató

1. sz. melléklet: A jelen Szabályzat alkalmazása során figyelembe veendő jogszabályok

A) Az innovációt és az innovációs rendszert érintő jogforrások
- Magyarország Alaptörvénye
- 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
(Innovációs törvény)
- 2003. évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
- Az Európai Parlament és a Tanács 1982/2006/EK határozata az Európai Közösség
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik
keretprogramjáról (2007–2013)1
- Az Európai Parlament és a Tanács 1906/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a
vállalkozásoknak, a intézeteknek és az egyetemeknek a hetedik keretprogram (2007–
2013) cselekvéseiben részvételéről, valamint a kutatási eredmények terjesztésére
vonatkozó szabályok megállapításáról

B) Közfinanszírozású kutatást érintő jogforrások
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
- 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról
- 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról és a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti
felsőoktatásról
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó
költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő
végrehajtásáról
- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
- 1997. évi CXXXVI. törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról

1
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C) A szellemi tulajdon védelmét érintő jogforrások:
- 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról (Szt.)
- 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez
szükséges eljárás részletes szabályairól
- Az Európai Parlament és a Tanács 816/2006/EK rendelete (2006. május 17.) a
közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari
termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 98/44/EK irányelve a biotechnológiai találmányok
jogi oltalmáról
- Az Európai Parlament és a Tanács 469/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a
gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról
- Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete a növényvédő szerek
kiegészítő oltalmi tanúsítványáról
- 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó
európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról

- Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény (Kihirdette az 1970. évi
18. törvényerejű rendelet)
- Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövege (Kihirdette: 2007.
évi CXXX. törvény)
- Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó
Végrehajtási Szabályzat [Kihirdette: 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet]
- A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodás (Kihirdette: 2009. évi
XXIII. törvény )
- Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) (Kihirdette az 1980. évi 14. törvényerejű
rendelet)
- A Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat (A
Szabadalmi

Együttműködési

Szerződés

Végrehajtási

Szabályzatának

egységes

szerkezetbe foglalt magyar szövege)
- A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés (Kihirdette: 2007.
évi CXXXI. törvény)
-

A

Szabadalmi

Jogi

Szerződés

mellékletét

Szabályzat [Kihirdette: 320/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet]

képező

Végrehajtási

- A mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezésének
nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés (Kihirdette az 1981. évi 1.
törvényerejű rendelet)
- A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata [Kihirdette: 21/2002. (XII. 13.) IM
rendelet]
- 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi
bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi
bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés
részletes alaki szabályairól
- A Tanács 2100/94/EK rendelete (1994. július 27.) a közösségi növényfajta-oltalmi
jogokról
- A Bizottság 874/2009/EK rendelete (2009. szeptember 17.) a Közösségi Növényfajtahivatal előtti eljárások tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet alkalmazására
vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról
- A Bizottság 1238/95/EK rendelete (1995. május 31.) a Közösségi Növényfajta-hivatal
részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási
szabályairól
- 2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény
1991. március 19-én, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről

- 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról (Hmt.)
- 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki
szabályairól

- 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról (Fmtv.)
- 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki
szabályairól
- A Parlament és a Tanács 98/71/EK irányelve a formatervezési minták oltalmáról
- A Tanács 6/2002/EK számú rendelete a közösségi formatervezési mintáról
- A Bizottság 2245/2002/EK rendelete a közösségi formatervezési mintákról szóló
6/2002/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
- A Bizottság 2246/2002/EK rendelete a közösségi formatervezési minták lajstromozása
tekintetében a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési
minták) fizetendő díjakról

- Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai Megállapodás
1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövege (Kihirdette a 2004. évi XC. törvény)
- Az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás (Kihirdette
az 1984. évi 29. törvényerejű rendelet)
- A Hágai Megállapodás 1999. évi, 1960. évi és 1934. évi szövegeihez kapcsolódó Közös
Végrehajtási Szabályzat
- Az ipari minták nemzetközi osztályozásának létesítéséről szóló Locarnói Megállapodás
(Az 1968. október 8-án Locarnóban aláírt megállapodást kihirdette az 1973. évi 29.
törvényerejű rendelet)

- 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról (Vt.)
- 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó
bejelentés részletes alaki szabályairól
- A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás (Kihirdette
az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet)
- A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó
1989. évi Jegyzőkönyv (Kihirdette az 1999. évi LXXXIII. törvény)
- A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodásra és az ahhoz
kapcsolódó Jegyzőkönyvre vonatkozó Közös Végrehajtási Szabályzat
- Védjegyjogi Szerződés (Kihirdette az 1999. évi LXXXII. törvény)
- A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi
osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás (Kihirdette az 1983/1. Nemzetközi
Szerződés)
- A védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodás
- Az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelve (2008. október 22.) a
védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről
- A Tanács 207/2009/EK rendelete (2009. február 26.) a közösségi védjegyről
- A Bizottság 2868/95/EK rendelete a közösségi védjegyről szóló 40/94/EGK tanácsi
rendelet végrehajtásáról
- A Bizottság 2869/95/EK rendelete (1995. december 13.) a Belső Piaci Harmonizációs
Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

- 1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának
oltalmáról (Mft.)

- 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának
oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól
- A Tanács 87/54/EGK irányelve a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának
oltalmáról

- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (Szjt.)
- 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett
önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól
- Az Európai Parlament és a Tanács 2011/77/EU irányelve (2011. szeptember 27.) a
szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv
módosításáról
- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/24/EK irányelve a számítógépi programok jogi
védelméről
- A Parlament és a Tanács 96/9/EK irányelve az adatbázisok jogi védelméről
- A Parlament és a Tanács 2001/29/EK irányelve az információs társadalommal
kapcsolatos szerzői és szomszédos jogokról
- Az Európai Parlament és a Tanács 2001/84/EK irányelve (2001. szeptember 27.) az
eredeti műalkotás szerzőjét megillető követő jogról
- A Bizottság ajánlása (2006/585/EK)(2006. augusztus 24.) a kulturális anyagok
digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről
- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/115/EK irányelve (2006. december 12.) a
bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a
szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról
- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/116/EK irányelve (2006. december 12.) a
szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről

- Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény (Kihirdette az 1975. évi 3. törvényerejű rendelet)
- A szellemi tulajdon kereskedelemmel összefüggő kérdéseit szabályozó egyezmény
(TRIPS Megállapodás), az 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi
Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó
Marrakesh-i Egyezmény és mellékletének kihirdetéséről (Kihirdette az 1998. évi IX.
törvény)
- Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezmény (Kihirdette
az 1975. évi 4. törvényerejű rendelet)

-

A

hangfelvételek

előállítóinak

védelmére,

hangfelvételeik

engedély nélküli

sokszorosítása ellen létrejött Genfi Egyezmény (Kihirdette az 1975. évi 18. törvényerejű
rendelet)
- WIPO Szerzői Jogi Szerződés (Kihirdette: 2004. évi XLIX. törvény)

- Commission Recommendation C(2008)1329 on the management of intellectual property
in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public
research organizations [C(2008) 1329. sz. bizottsági ajánlás a szellemi tulajdon
kezeléséről a tudásátadás során, valamint az egyetemeknek és más állami
kutatószervezeteknek szóló gyakorlati útmutatóról]

- 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
- 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton
való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

D) A szellemi tulajdonnal való gazdálkodást érintő jogforrások
- 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), illetve a 2013. évi V. törvény
(Ptk.)
- 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
- 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
- 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról

E) Pénzügyi és adózással kapcsolatos jogszabályok
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 2000. évi C. törvény a számvitelről
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
- 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról
- 1990. évi C. törvény a helyi adókról
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2. sz. melléklet: A szellemi alkotás alkotóját megillető díjazás szabályai
1. A szellemi alkotást létrehozó személyt – amennyiben a szellemi alkotás létrehozása
munkaviszonyából eredő kötelezettsége volt – a szellemi alkotás hasznosítása és/vagy
felhasználása esetén, valamint a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezése és az ingyenes
átruházás esetén is megfelelő összegű díjazás illeti meg.
2. A díjat az MTA Nyelvtudományi Intézet köteles fizetni. Amennyiben a szellemi alkotást az
MTA Nyelvtudományi Intézet másokkal közösen hasznosítja/használja, úgy szerződéses úton
kötelesek gondoskodni arról, hogy az alkotókat mely fél fogja méltányos díjazásban részesíteni.
3. A szellemi tulajdont létrehozó személy díjazására vonatkozó rendelkezéseket minden esetben
írásbeli szerződésben kell rögzíteni. Az MTA Nyelvtudományi Intézet köteles gondoskodni arról,
hogy a díjazásra irányuló szerződés írásban, ésszerű időn belül létrejöjjön.
4. A hasznosítás engedélyezése, illetve az oltalom átruházása esetén a díjnak a hasznosítási

engedély, illetve az átruházás ellenértékével, vagy a hasznosítás ellenérték nélküli
engedélyezéséből, illetve az ingyenes átruházásból származó gazdasági előnnyel kell
arányban állnia.
5. A díjszámítás alapja: a beérkezett bevételnek a felmerült költségekkel (bevételt csökkentő
tényező) csökkentett összege. A felmerült költségek megállapítása a ráfordítások (a szellemi
alkotások létrehozásának céljára vásárolt/felhasznált anyagok és az igénybe vett
szolgáltatások értéke) nyilvántartása szerinti költségek alapján történik, amelynél figyelembe
kell venni az Intézetnél a szellemi alkotás létrejöttével összefüggésben keletkező minden
közvetlen vagy közvetett költséget.
6. Az alkotói díj mértéke: a szellemi alkotás hasznosítása során keletkező nettó nyereségből
az alkotó, illetve alkotók együttesen iparjogvédelmi oltalomban részesíthető szellemi
alkotások esetén maximum 30%, szerzői jogi védelemben részesülő művek esetén maximum
60% arányban részesednek.
7. A tárgyévben bejelentett szellemi alkotás tekintetében az alkotó választhatja, hogy –
lemondva az alkotás által termelt bevétel alapján számított jutalékról – egyszeri,
meghatározott összegű díjazást igényel az Intézettől. Az alkotó választhatja a szellemi alkotás
által termelt bevétel alapján számított díjazást is, saját felelősségére vállalva ezzel e díjazási
forma valamennyi bizonytalansági tényezőjét.
8. Az előző pont szerinti fix díjat az alkotónak a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szellemi
alkotás hasznosításának megkezdésekor az alkotó rendelkezésére kell bocsátani. Az egyszeri

fix díj összegéről az alkotó és az Intézet minden szellemi alkotás esetében külön dönt,
figyelembe véve az adott eset összes körülményeit.
9. A fent leírt díjazási szabályok mellett az MTA központi szellemitulajdon-kezelési
szabályzatának díjazásról szóló 71–80. §-ai szerint kell eljárni.

3. sz. melléklet: A szellemi alkotás létrehozójának járó díj mértéke, illetve összege
Licencia- vagy felhasználási szerződéssel történő hasznosításért járó díj:
Hasznosításból befolyt összeg

A díj mértéke/összege

A hasznosításból realizált
nyereség nem haladja meg az

a hasznosításból befolyt összeg 10%-a

500 000 Ft-ot
A hasznosításból realizált
nyereség meghaladja az 500 000
Ft-ot, de nem haladja meg a

50 000 Ft + a fennmaradó összeg 5%-a

10.000.000 Ft-ot
A hasznosításból realizált

525 000 Ft + a fennmaradó összeg 3%-a, de maximum

nyereség több mint 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Közreműködői munka teljesítéséért járó díj (például oktatási segédanyagok létrehozása):
Amennyiben az Intézet olyan tevékenységgel bízza meg Munkavállalóját, amelynek teljesítése
kívül esik munkaköri kötelezettségén, úgy arra a feladatra a Felek külön megbízási szerződést
kötelesek kötni. A munka elvégzésére irányuló megbízási szerződésnek minden esetben
tartalmaznia kell a megbízott munkadíját/megbízási díját. A megbízási díj a szerződés szerinti
munka elvégzéséért illeti meg a Megbízottat.
Megbízási szerződésekben gyakori rendelkezés, hogy a szerződés tárgyában végzett valamennyi
eredmény, adat, új megoldás, továbbfejlesztés, know-how, valamint oltalomképes megoldásból
származó vagyoni jogok Megbízó kizárólagos tulajdonát képezik. A szellemi alkotás vagyoni
jogainak ilyen jellegű átruházásáért a Megbízó kompenzációban részesítheti a Megbízottat.
Amennyiben tehát a megbízás teljesítésének eredményeként szellemi alkotás jön létre, úgy az
alkotót a szerződésben meghatározott munkadíjon/megbízási díjon felül további díj illeti meg. A
díj tényleges összegét az eset összes körülményét fegyelembe véve – különös tekintettel a
létrehozott szellemi alkotás hasznosításából várható jövedelemre – kell meghatározni. A díjazás
teljes összege – a bérfeszültségek elkerülése végett – a munkadíjjal/megbízási díjjal együtt sem
haladhatja meg a 2 000 000 Ft-ot.

