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Károli Gáspár Református Egyetem
Szellemi Tulajdonkezelési Szabályzata1
A szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok
1. Az Egyetem keretei között folyó kutatómunka eredményeként létrejövő szellemi
alkotáshoz fűződő valamennyi jog – beleértve a kutatás kísérleti adatait is - jogszabály
vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Egyetemet illeti meg.
2. Minden kutatónak törekednie kell arra, hogy amennyiben a későbbi hasznosítási
szempontokat figyelembe véve ez indokolt, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat a
jogszabályok adta keretek között a lehető legteljesebb mértékben az Egyetem szerezze
meg. Ennek érdekében az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek a tőlük
elvárható fokozott gondossággal eljárni olyan szerződések megkötésekor, illetve olyan
jognyilatkozatok megtételekor, amelyek befolyásolhatják az Egyetemnek a szellemi
alkotásokhoz fűződő jogokra vonatkozó jogszerzését vagy az ezekkel való rendelkezés
jogát.
3. Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy
bármilyen harmadik személlyel közösen folytatandó kutatási tevékenység megkezdése
előtt írásban rögzítésre kerüljenek az együttműködés feltételei, amelyekben az esetlegesen
létrejövő szellemi alkotásokhoz fűződő jogok sorsáról is rendelkezni kell. Eltérő
megállapodás hiányában a szellemi alkotás tulajdonjoga az együttműködők között olyan
arányban oszlik meg, amely tükrözi a szellemi termék létrehozásához való hozzájárulás
arányát. Az arány megállapíthatósága, a későbbi viták elkerülése érdekében a folytatott
tevékenységről rendszeres, jól dokumentált és a közreműködők által aláírt jegyzőkönyvet
célszerű vezetni. Ha a szellemi alkotás létrehozásában való közreműködés aránya a
fentiek szerint nem állapítható meg, illetve ha a konzorciumnak több olyan kutatóhely is a
tagja, amely az innovációs törvény hatálya alá tartozva rendelkezik szellemi tulajdon
kezelési szabályzattal, közöttük a jogok és kötelezettségek – eltérő megállapodás
hiányában – egyenlő arányban oszlanak meg.
4. A konzorciumi megállapodásban kell azt is rögzíteni, hogy melyik fél jogosult/köteles az
esetleges jogi oltalom megszerzése iránti intézkedéseket megtenni, és annak költségeit
viselni.
5. Mind a konzorciumi szerződésben, mind a - amennyiben gazdasági társasága kutatási
tevékenységét, vagy egy részét a Egyetemre szervezi ki, az ezen tevékenységre kötendő kutatási, vagy egyéb vállalkozási, megbízási szerződésben feltétlenül rendelkezni kell- az
Egyetemen már meglévő szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról, - az iparjogvédelmi
oltalom megszerzésére irányuló bejelentésre köteles félről, az ezzel felmerülő költségek
viseléséről,
- az egymással szembeni tájékoztatási kötelezettségről,
- a titoktartási előírásokról,
- az Egyetemet megillető díjazásról,
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- a szerződésszegés jogkövetkezményeiről,
- az irányadó joghatóságról,
- külföldi féllel kötendő szerződésnél a szerződés hivatalos nyelvéről, az irányadó jogról,
rendszeres, jól dokumentált és a közreműködők által aláírt jegyzőkönyvet célszerű
vezetni.
Know-how-val kapcsolatos eljárás
1. A know-how vagyoni értéket képviselő, nyilvánosságra nem hozott, szűkkörben ismert,
gazdasági, műszaki, szervezési jellegű ismereteket, tapasztalatokat, tájékoztató adatokat,
eljárási formulákat, receptúrákat stb. jelent.
2. A know-how jogi védelme a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint, a know-how
szerzőinek védelmén keresztül vagy szerződés útján valósul meg.
3. A know-how tartalmi védelme a hasznosítására vonatkozó szerződésben kikötött
biztosítékkal, valamint a szerződő felek saját szervezetén belül történő titkos, bizalmas
kezeléssel érhető el.
4.. A know-how hasznosítását - és az ezzel összefüggésben felmerülő minden adminisztratív
munkát - a találmányokhoz hasonlóan kell intézni.
5. Hasznosítás esetén az elfogadott know-how szerzőivel díjazási szerződést kell kötni.
6. Amennyiben az Egyetem saját működési körében elfogadott know-how-t hasznosít, a
díjfizetés alapja a megoldással elért hasznos eredmény. Amennyiben a know-how eladásra
vagy harmadik személynél történő hasznosításra kerül, a díjfizetés alapja az ilyen jogcímen
elért árbevétel közvetlen költségekkel csökkentett része.
A szerzői művekre vonatkozó eljárás
1. A hatályos magyar jogszabály szerzői műként az irodalmi, a tudományos és a művészeti
alkotásokat védi, ha azok valamilyen formában rögzítettek, és egyéni, eredeti gondolatot
tartalmaznak.
2. A kutatók a munkaköri kötelezettségük körében létrehozott szerzői műveket kötelesek
haladéktalanul írásban bemutatni a munkavégzésük helye szerinti szervezeti egység
vezetőjének, és írásban nyilatkozni arról, hogy az tartalmaz-e olyan eredményt,
szabadalmaztatható, illetve hasznosítható lehet. A szerzői mű akkor minősül munkaköri
kötelezettség körében létrehozottnak, ha az a kutató kinevezésében, munkaköri leírásában,
vagy a munkáltatói jogkört gyakorló vezető írásbeli utasításában meghatározott feladat
ellátásával kapcsolatosan született.
3. Az Egyetem a szabályzat hatálya alá tartozó művek esetében a mű átadásával szerzi meg a
szerzői vagyoni jogokat. A szerző részéről történő felajánlást követően a szervezeti egység
vezetője 15 napon belül dönt arról, hogy kezdeményezi-e a mű egyetemi hasznosítását, vagy
pedig az átadással megszerzett jogokat a kutatóra visszaruházza, amelynek következtében a
szerző szabadon rendelkezhet a szellemi alkotással. megfelelően – részletesen
szabályozhatják.
4. Amennyiben a mű megalkotása a kutatónak felhasználási szerződésben rögzített
kötelezettsége (pl. az Egyetemtől előre megrendelt jegyzet, tankönyv, stb.), az Egyetem a mű
átadását követően annak elfogadásáról két hónapon belül nyilatkozni köteles, illetve a művet
kijavításra visszaadhatja, mely esetben a két hónapos határidő a kijavított mű átadásától
számít.
Ha a határidőn belül nem születik nyilatkozat, a művet elfogadottnak kell tekinteni.
5. A munkaköri kötelezettség körében kidolgozott azon szoftverek, amelyek kutatómunka
során születnek, szolgálati jellegűek. A szolgálati jellegű szoftver feletti rendelkezési jog
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jogszabály alapján az Egyetemet illeti meg. A rendelkezési jog mind az egyetemen belüli,
mind pedig az azon kívüli hasznosítások esetére kiterjed.
6. A szoftvert kidolgozókat hasznosítás esetén az Egyetem szerzői díjban részesíti.
7. Az Egyetem a bejelentést követő egy hónapon belül bekéri a szoftver dokumentációját,
amely alapján dönt a szoftver belső hasznosításáról. A döntésnek a bejelentést követő 90
napon belül meg kell történnie.
8. Belső hasznosítás esetén, amikor az Egyetem saját tevékenységi körében használja a
szoftvert, a díjazás alapja az az összeg, amelyért a megoldás a piacon megszerezhető.
9. A díjazás alapja a szoftver hasznosításának más részére történő engedélyezése, átadása,
valamint a megoldás teljes vagy részleges átruházása esetén az ennek fejében kapott
ellenérték (díj, vételár) a megoldás kidolgozásával, értékesítésével kapcsolatos közvetlen
ráfordításokkal csökkentve. Az elszámolt költségeket azok forráshelyére kell visszautalni.
10. Amennyiben az Egyetem a bejelentést követő 90 napon belül arról nem nyilatkozik, vagy
nem tart igényt a szoftverre azzal a szerző szabadon rendelkezik.
Budapest, 2012. április 11.
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