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I. FEJEZET: Bevezető rendelkezések 
 

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. rész Szervezeti és Működési Rend 12. § (1) 
bekezdés eb) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi 
Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) keletkező szellemi alkotások védelmére és kezelésére 
vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint határozza meg. 

1. § Szabályzat célja 

(1) A Szabályzat célja az Egyetemen létrejövő szellemi alkotások bejelentésének, védelmének és 
díjazási feltételeinek meghatározása, az alkotói, kutatói tevékenység ösztönzése, elismerése, 
szakmai és jogi támogatása.  

2. § Szabályzat személyi és tárgyi hatálya 

(1) 1 A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi munkavállalójára, az Egyetemmel 
megbízási és egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyekre (a továbbiakban 
együttesen: alkalmazottak) valamint az Egyetem hallgatóira. 

(2) 2 A szabályozás tárgyi hatálya kiterjed valamennyi, a Szabályzat hatálya alá tartozó személy által 
folytatott tevékenység (különösen: oktatási tevékenység és tudományos kutatómunka) során 
létrehozott 

₋ szerzői műre – nyomtatott és elektronikus felsőoktatási tankönyvre, oktatási segédanyagra, 
(a továbbiakban: oktatási tananyag), továbbá szakkönyvre, egyéb tudományos jellegű 
kiadványra – amelyek törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt állnak; 

₋ olyan szellemi alkotásra (találmányra), amelyre iparjogvédelmi oltalom szerezhető; 
₋ know-how-ra; 

 amelyek tekintetében a szolgálati vagy alkalmazotti jelleg megállapítható. 

3. § Alapfogalmak 

Szellemi alkotás: Olyan alkotás, műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy ipar-jogvédelmi 
oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) 
tárgyát képezze, vagy amely jogszabály erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt áll, ideértve azt 
az esetet is, amikor a hasznosítási célok, lehetőségek függvényében a megfelelő oltalom 
megszerzése helyett az alkotás titokban tartása célszerű. A szellemi alkotások közé tartozik 
továbbá a know-how is. 

Szellemi tulajdon: A szellemi alkotások tekintetében fennálló, a tulajdonjoghoz hasonló abszolút 
szerkezetű jogviszony, amely az iparjogvédelmi oltalom megszerzésével vagy azon lépések 
megtételével jön létre, amelyek az adott szellemi alkotás titokban tartását szolgálják, illetve amely 
jogviszony szerzői művek esetében a szellemi alkotás létrehozásával keletkezik. 

Gyűjteményes mű: Olyan szerzői mű, amely tartalmának összeválogatása, elrendezése vagy 
szerkesztése egyéni, eredeti jellegű. 

Közös mű: Több szerző által létrehozott mű. 

Feltalálói tevékenység: Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha az a technika pillanatnyi 
állásához képest a szakember számára nem nyilvánvaló.  

                                                             
1 Módosította a 47/2021. (VIII. 25.) szenátusi határozat, hatályos 2021. VIII.25-től. 
2 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
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Újdonság: Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik 
mindaz, ami az elsőbbség időpontja előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatba vétel 
útján vagy bármilyen más módon, bárki számára hozzáférhetővé vált. 

Szolgálati találmány: az a találmány, amely olyan személytől származik, akinek 
munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon 
ki. 

Alkalmazotti találmány: az a találmány, amely olyan személytől származik, akinek nem 
munkaviszonyból folyó kötelessége, hogy olyan találmányt dolgozzon ki, amelynek hasznosítása 
munkáltatója tevékenységi körébe tartozik. 

Know-how (védett ismeret): azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő 
műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása. 

Többszörözés: a mű anyagi hordozón való – közvetlen vagy közvetett – rögzítése, bármilyen 
módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint egy vagy több másolat készítése a rögzítésről. 

II. FEJEZET: Szerzői művek 

4. § A szerzői jogi védelem tárgya 

(1) 3 A szerzői jogi védelem tárgya (szerzői mű) az irodalmi, tudományos és művészeti alkotás. 

(2) 4 A szerzői jogi védelem alá tartozik különösen: 

a) az irodalmi (pl. szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű, 
b) a nyilvánosan tartott beszéd, 
c) a 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, 
d) a színmű, a zenés színmű, a táncjáték és a némajáték, 
e) a zenemű, szöveggel vagy anélkül, 
f) a rádió- és a televíziójáték, 
g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt: filmalkotás), 
h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon 
létrehozott alkotás és annak terve, 
i) a fotóművészeti alkotás, 
j) a térképmű és más térképészeti alkotás, 
k) az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti 
együttes terve, 
l) a műszaki létesítmény terve, 
m) az iparművészeti alkotás és annak terve, 
n) a jelmez, a díszlet és azok terve, 
o) az ipari tervezőművészeti alkotás, 
p)  a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.  

(3) A szerzői jogi védelem nem terjed ki a sajtótermékek közleményeinek alapjául szolgáló tényekre 
vagy napi hírekre. 

(4) Valamely ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet nem lehet 
tárgya a szerzői jogi védelemnek. 

                                                             
3 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
4 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
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(5) Szerzői jogi védelem alatt áll - az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme nélkül - más szerző 
művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak egyéni, eredeti jellege van. 

5. § Szerzői jogok (személyhez fűződő és vagyoni jogok) 

(1) A szerzőt a mű létrehozásától kezdődően személyhez fűződő és vagyoni jogok illetik meg. 

(2) Személyhez fűződő jogok: 

a) a mű nyilvánosságra hozatala, 
b) a név feltüntetése, 
c) a mű egységének védelme. 

(3) 5 Vagyoni jogok: 

a) a többszörözés, 
b) a terjesztés, 
c) a nyilvános előadás, 
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, 
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a 
nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, 
f) az átdolgozás, 
g) a kiállítás.  

(4) A szerző a személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át és nem mondhat le róluk. 

(5) A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely 
azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen 
felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Eltérő törvényi rendelkezés 
hiányában a felhasználásra engedély felhasználási szerződéssel szerezhető. 

6. § Szerzői művek vagyoni jogaira vonatkozó szabályok 

(1) 6 Szerzői művek vagyoni joga az Egyetemet illeti meg, amennyiben a szerzői mű elkészítése a 
szerző munkaviszonyból vagy más foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredő kötelessége. 

(2) Ha az Egyetem a szerzői mű felhasználására másnak engedélyt ad vagy a szerzői mű vagyoni jogait 
másra átruházza a szerzői jog tulajdonosát díjazás illeti meg. 

(3) A szerző az Egyetem jogszerzése esetén is jogosult marad arra a díjazásra, amely a szerzői jogi 
törvény alapján a felhasználás jogának átruházását követően is megilleti. 

(4) Az Egyetem képviseletében eljáró személyek kötelesek gondoskodni arról, hogy harmadik 
személlyel folytatott kutatási, tanácsadói, termékfejlesztési tevékenység megkezdése előtt 
írásban rögzítésre kerüljenek az együttműködés feltételei és a szellemi alkotásokhoz fűződő 
jogok. 

7. § Szabad felhasználás esetei 

(1) 7 Az alábbi esetekben a mű felhasználása díjtalan és ahhoz – a d) pont kivételével – a szerző 
engedélye nem szükséges: 

                                                             
5 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
6 Módosította a 47/2021. (VIII. 25.) szenátusi határozat, hatályos 2021. VIII.25-től. 
7 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
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a) A mű részletét - az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez 
híven - a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. 

b) Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen 
önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti 
alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási 
célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző 
megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet 
nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása 
más műben, amely az idézést meghaladja. 

c) A b) pontban említett átvevő mű többszörözéséhez és terjesztéséhez nem szükséges a 
szerző engedélye, ha az ilyen átvevő művet az irányadó jogszabályoknak megfelelően 
tankönyvvé vagy pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítják, és a címoldalon az iskolai célt 
feltüntetik. 

d) Iskolai oktatás céljából az iskolai oktatás helyszínén történő digitális formában, 
elektronikus eszközön történő felhasználásához, illetve biztonságos elektronikus 
hálózaton keresztül történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, feltéve, hogy e 
felhasználásokra nem üzletszerűen kerül sor. 

e) Természetes személy magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés 
vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, feltéve, hogy a felhasználással 
érintett műhöz jogszerűen fért hozzá. E rendelkezés nem vonatkozik az építészeti műre, a 
műszaki létesítményre, a szoftverre és a számítástechnikai eszközzel működtetett 
adatbázisra, valamint a mű nyilvános előadásának kép- vagy hanghordozóra való 
rögzítésére.  

f) Kulturális örökségvédelmi intézmény, valamint oktatási intézmény, a műről másolatot 
készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és  

 tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges, 

 nyilvános könyvtári ellátás vagy az Sztv. 38. § (5) bekezdésében meghatározott 
felhasználás céljára készül, 

 megjelent mű kisebb részéről, továbbá újság- vagy folyóiratcikkről belső 
intézményi célra készül, vagy 

 iskolai oktatás célját szolgáló felhasználáshoz szükséges. 

g) Könyvként kiadott mű egyes részei, valamint újság- és folyóiratcikkek az iskolai oktatás 
céljára egy-egy csoport vagy iskolai osztály létszámának megfelelő, valamint a köznevelés, 
a szakképzés, illetve a felsőoktatás keretében szervezett vizsgákhoz szükséges 
példányszámban többszörözhetők, az érintett tanulók, hallgatók részére terjeszthetők és 
az oktatási intézmény biztonságos elektronikus hálózatán keresztül szemléltetés 
érdekében számukra lehívásra hozzáférhetővé tehetők.  

h) Nyilvánosan tartott előadások és más hasonló művek részletei, valamint politikai 
beszédek tájékoztatás céljára - a cél által indokolt terjedelemben - szabadon 
felhasználhatók. Ilyen felhasználás esetén a forrást - a szerző nevével együtt - fel kell 
tüntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul. Az említett művek gyűjteményes 
kiadásához a szerző engedélye szükséges. 
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III. FEJEZET: Szerzői művek kiadásának szabályai8 

8. § Éves kiadási terv9  

(1) Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti a hallgatók megfelelő színvonalú és korszerű oktatási 
tananyaggal történő ellátását. 

(2) A hallgatók tananyagellátottságát biztosítja a minden év szeptember hó 1. napjáig összeállított 
tárgyévi intézeti tananyagfejlesztési terv a Tervadatlapok (Tervadatlap: 1. számú melléklet) 
megjelentetni tervezett kiadványonként történő kitöltése által, melynek elkészítéséről és a 
Tankönyv- és Jegyzetbizottsághoz határidőben történő benyújtásáról az Intézetigazgató 
gondoskodik. 

(3) Az intézeti tananyagfejlesztési terv alapján minden év szeptember hó 15. napjáig a Tankönyv- és 
Jegyzetbizottság összeállítja az Egyetem által a következő évben (a továbbiakban: tárgyév) 
kiadásra javasolt oktatási tananyag jegyzékét, valamint a nem tananyagfejlesztéshez kapcsolódó, 
elsősorban nem oktatási (kutatási és tudományos) jellegű kiadványok kiadási tervét (a 
továbbiakban együtt: tárgyévi kiadási terv).  
 

(4) A tárgyévi kiadási tervről a rektor dönt, melynek keretében – a Tervadatlapon szereplő – egységes 
jóváhagyási kritériumok mentén – minden év szeptember hó 30. napjáig engedélyezi az egyes 
művek egyetemi kiadását.  
 

(5) A tárgyévi kiadási terv keretében kiadásra engedélyezett művek kiadási költségét az Egyetem 
tárgyévi költségvetésében biztosítja.  
 

(6) A kiadásra engedélyezett művek nyomdai kivitelezése az egyetemi nyomdai szerződés keretében 
történik. 
 

(7) A kiadás részéletszabályait, a kiadással kapcsolatos feladat- és hatásköröket a Kiadási Ügyrend 
állapítja meg. 

9. § Felhasználási szerződés10 

(1) A tárgyévi kiadási terv keretében kiadásra engedélyezett művek szerzőivel az Egyetem 
felhasználási szerződést (Szerződésminta: 2. számú melléklet) köt, melynek keretében megszerzi 
a mű felhasználásának jogát. 
 

(2) A felhasználási szerződésben a szerző által adott felhasználási engedély ellenében a szerző a 
Díjtáblázat (Szervezeti és Működési Szabályzat 2. rész, 3. számú melléklet: Az oktatással 
összefüggő díjazások) szerinti díjfizetésre jogosult. 
  

9./A. § A kézirat befogadása és gondozása, kiadás és forgalmazás11 

(1) Az oktatási tananyag elkészített kéziratának befogadásáról a Tankönyv- és Jegyzetbizottság a 
lektori vélemény és az Intézetigazgató szakmai javaslata alapján (Lektorivélemény-minta: 3. 

                                                             
8 A fejezetcímet módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
9 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
10 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
11 Beiktatta a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
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számú melléklet) dönt, figyelemmel a megírás során elvárt formai követelmények betartására is. 
Döntését írásban közli a mű szerzőjével és a Rektorral. 
 
(2) A befogadott mű kéziratának gondozásáról és az egységes egyetemi arculatnak megfelelő 
grafikai kivitelezéséről az Egyetem gondoskodik. 
 
(3) A megjelentetett kiadványok tájékoztató jelleggel felkerülnek az Egyetem honlapjára, 
forgalmazásuk az Egyetem Könyvtárában az erre a célra kijelölt helyen történik. A kiadvány 
(forgalmazási) áráról, az abból történő kedvezmény lehetőségéről és mértékéről a gazdasági 
főigazgató dönt. 
 
(4) A kötetek ISBN számának kéréséről, majd a megjelentett kiadványok köteles példányainak 
OSZK részére történő megküldéséről, valamint a művek adatainak a Magyar Tudományos Művek 
Tárában (MTMT) történő megjelenítéséről a Könyvtár és Levéltár gondoskodik. 
 

IV. FEJEZET: Találmányokra vonatkozó szabályok 

10. § Szolgálati találmány 

(1) A szolgálati találmány szabadalma az Egyetemet illeti meg. 

(2) A szolgálati találmány értékesítése esetén a feltalálót találmánydíj illeti meg a találmányok 
szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 13. §-ában meghatározott ideig. 

(3) A szolgálati találmány értékesítésének kell tekinteni: 

a) a találmány hasznosítását, ideértve a hasznosításnak előnyös piaci helyzet teremtése vagy 
fenntartása érdekében történő mellőzését is; 

b) a hasznosítás más részére történő engedélyezését; 
c) a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges átruházását. 

11. § Alkalmazotti találmány 

(1) Az alkalmazotti találmány hasznosítási joga az Egyetemet illeti meg, azzal, hogy a hasznosítási 
jogot az Egyetem nem ruházhatja át és a hasznosítás során a feltaláló nyilvánossághoz való joga 
nem sérülhet. A találmány szabadalmi joga a feltalálót illeti meg. 
 

(2) Az alkalmazotti találmány hasznosítása esetén a feltalálót díjazás illeti meg. 

(3) Az alkalmazotti találmány díjazásánál figyelembe kell venni: 

a) a találmány tárgya szerinti műszaki területen kialakult licencia-forgalmi viszonyokat, 
b) a felek között fennálló szerződést. 

12. § A találmányok bejelentésére vonatkozó eljárási szabályok 

(1) 12 A feltaláló az alkalmazotti vagy szolgálati találmányt, a megalkotását követően, írásban köteles 
a Rektori Hivatallal ismertetni. 

                                                             
12 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
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(2) 13 A Rektori Hivatal a találmánnyal érintett szervezeti egység vezetőjével együttműködve, a 
beadott dokumentumok megvizsgálását követő 60 napon belül javaslatot tesz a rektornak a 
találmány hasznosítására, a találmány elfogadására vagy a hasznosítás mellőzésére, a találmány 
elutasítására. 

13. § Know-how (védett ismeret) 

(1) 14 Az alkalmazott az általa az Egyetemmel összefüggésben kidolgozott know-how-t, annak 
rögzítése esetén köteles a Rektori Hivatallal ismertetni. 

(2) 15 A Rektori Hivatal a know-how-val érintett szervezeti egység vezetőjével együttműködve, a 
beadott dokumentumok megvizsgálását követő 30 napon belül javaslatot tesz a rektornak a 
know-how elfogadására vagy elutasítására. 

V. FEJEZET: Hallgatókra vonatkozó szabályozás 

14. § A hallgatók által létrehozott szellemi alkotások16 

(1) A szellemi alkotással (szerzői művel) kapcsolatos valamennyi személyhez fűződő jog a szerzőt 
illeti meg, függetlenül az intézményi erőforrások felhasználásától. 

(2) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonyával összefüggő kötelezettsége teljesítésével, az 
Egyetem erőforrásainak felhasználásával hoz létre szellemi alkotást, akkor az azzal kapcsolatos 
vagyoni jogokat – a szellemi alkotás átadásával – az Egyetem szerzi meg.  

(3) Amennyiben az Egyetem kutatásba vagy valamely más szellemi alkotás létrehozását eredményező 
tevékenységbe vonja be a hallgatót, abban az esetben a hallgatóval hallgatói munkaszerződést 
vagy egyéb polgári jogi szerződést kell kötni. E szerződés alapján szerzi meg az Egyetem a hallgató 
által vagy a hallgató közreműködésével létrehozott szellemi alkotással kapcsolatos vagyoni 
jogokat. A szerződésben rendelkezni kell a szellemi alkotással összefüggő jogokról, a hallgató 
díjazásáról, a szellemi alkotás esetleges hasznosításáról és bele kell foglalni a jelen Szabályzat 
elfogadásáról rendelkező nyilatkozatot is. 

(4) Abban az esetben, ha az Egyetem a hallgató által önállóan létrehozott szellemi alkotással 
kapcsolatos vagyoni jogokat a (2) - (3) bekezdés szerinti eseteken kívül kívánja megszerezni, 
akkor a hallgatóval külön erre vonatkozó szerződést kell kötni. 

VI. FEJEZET: Szellemi alkotásokkal kapcsolatos 
jogkövetkezmények, jogorvoslat 

15. § Jogkövetkezmények, jogorvoslat 

(1) Amennyiben a Szabályzat tárgyát képező bármely szellemi alkotást a Szabályzatban 
meghatározott módon az arra kötelezettek nem jelentik be, illetve az Egyetem javára nem ajánlják 
fel, vagy a Szabályzat rendelkezéseit egyéb módon megsértik, az Egyetem követelheti a szellemi 
alkotáshoz fűződő jogainak érvényesítését. 

                                                             
13 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
14 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
15 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
16 Módosította a Szenátus 39/2021. (VI. 30.) számú határozata, hatályos 2021. VII. 1-től. 
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(2) 17 A Szabályzat szerinti valamely eljárás során az Egyetem nevében eljáró bármely szerv vagy 
személy döntése ellen, a Rektori Hivatalhoz írásban, 15 napon belül felülvizsgálati kérelem 
nyújtható be. A Szabályzattal, valamint annak végrehajtásával kapcsolatos jogviták 
tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. 

VII. FEJEZET: Kapcsolódó jogszabályok 
 

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

VIII. FEJEZET: Záró rendelkezések 

16. § Hatálybalépés, közzététel 

(1)  A Szellemi alkotások védelméről, kezeléséről szóló Szabályzatot a Szenátus 2018. március 29-i 
ülésén hozott 20/2018. (III. 29.) számú határozatával elfogadta. 

(2) A Szabályzat az elfogadását követő napon lép hatályba. 

(3) Jelen Szabályzatot az Egyetem a honlapján közzéteszi, hiteles példányát a Jogi Igazgatóság tartja 
nyilván. 

 

Budapest, 2018. március 29. 

 

 

Dr. Genzwein Ferenc s.k. 
kancellár 

 Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos s.k. 

rektor 

  

                                                             
17 Módosította a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
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1. sz. melléklet18 

 

 

TERVADATLAP 

a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem gondozásában megjelentetni tervezett 

kiadványról  

 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

Kiadvány címe Szöveg beírásához kattintson vagy koppintson ide. 

Szerző(k)/ív* 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szöveg beírásához kattintson vagy 

koppintson ide. 
Jelöljön ki egy elemet. 

Szerkesztő(k) 

 

 

 

Lektor(ok)  

                                                             
18 Beiktatta a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
* egy szerzői ív 40.000 karakternek felel meg szóközökkel együtt 
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A (teljes) kézirat átadásának 

vállalt határideje: 
 

A kiadvány jelenlegi 

készültségi szintje (megírás 

alatt, megírt rész százalékosan) 

 

A kézirat terjedelme 

(karakterszám szóközökkel) 
 

A kiadvány típusa [oktatási 

tananyag (felsőoktatási 

tankönyv, oktatási 

segédanyag), egyéb kiadvány] 

 

A kiadvány megjelenésének 

tervezett időpontja 
 

A kiadvány tervezett 

megjelenési formája (méret, 

kötészet, papír, szín) 

 

Kiadni tervezett 

példányszám 
 

Benyújtó szervezeti egység   

Korábban kiadásra 

benyújtásra került-e már a 

kiadvány (igen/nem, igen 

válasz esetén mikor, és miért 

nem jelent meg korábban) 

 

Kapcsolattartó neve és 

elérhetősége 

 

 

A kiadás költségei pályázati 

forrásból kerülnek 

finanszírozásra? A projekt 

(OTKA, tématerületi 

projektek stb.) és a 
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támogatás összegének a 

megnevezése. 

 

Dátum:        …………………………………… 

            Szervezeti egység vezetője** 

  

                                                             
** Oktatási tananyag esetében az Intézetvezető a jóváhagyó 
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Összefoglaló a kiadvány tartalmáról  

(és annak felhasználásáról az oktatásban) 

(minimum 500, de maximum 2000 karakterben) 
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2. számú melléklet 19 

Felhasználási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név:     Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem  

Székhely:     1123 Budapest, Alkotás u. 42-48. 

Adószám:     19308715-2-43 

Intézményi azonosító:  FI 89399 

Bankszámla száma:    MÁK 10032000-00334679-00000000 

Képviselő:  Dr. Sterbenz Tamás rektor  

mint Felhasználó, a továbbiakban Felhasználó, 

 

másrészről 

Név:       

Született:      

Anyja neve:     

Lakcíme:      

TAJ száma:     

Adóazonosító jele:    

Bankszámlaszáma:    

 

mint Szerző, a továbbiakban Szerző 

 

(Felhasználó és Szerző együttesen Felek, külön említve Fél) között az alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerző „………….” című mű (a továbbiakban: mű) 

felhasználására a Felhasználó részére jelen szerződés szerinti feltételek szerint engedélyt ad. 

1.2. A mű jelen szerződés szerinti felhasználásáért a Felhasználó jelen szerződésben 

meghatározott felhasználási díj fizetésére köteles. 

 

2. A felhasználási engedély terjedelme 

 

2.1. Jelen szerződés alapján a Felhasználó a művet jogosult: 

- területi korlátozás nélkül,  

- határozatlan ideig: 

- többszörözni, 

- és a többszörözött példányokat terjeszteni, 

                                                             
19 Beiktatta a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 
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- átdolgozni, 

- a nyilvánossághoz közvetíteni, 

- adatbázisba, gyűjteménybe felvenni, 

- nyilvánosan előadni. 

 

2.2. A 2.1. pont szerinti felhasználási engedély kizárólagos és harmadik személy részére 

átruházható. 

 

2.3. A 2.1. pont szerinti felhasználási engedély kiterjed arra is, hogy a Felhasználó a művet 

számítógéppel vagy elektronikus adathordozón másolja, amennyiben ez a 2.1. pont szerinti 

felhasználáshoz szükséges. 

 

2.4. Szerző vállalja, hogy a művet többszörözésre alkalmas formátumban a Felhasználó 

rendelkezésére bocsátja. 

 

2.5. A Szerzőt megillető tiszteletpéldányok száma: 2 darab. 

 

3. Díjazás, Fizetési feltételek 

 

3.1. Felhasználó a 2. pont szerinti felhasználási jog ellenértékeként díjat (a továbbiakban: 

díj) tartozik fizetni, amelyet a Felek bruttó ………. Ft, azaz bruttó ……….. forint összegben 

határoznak meg. 

 

A díj a következő arányban oszlik meg: 

- a mű Szerző általi elkészítéséért: a teljes díj 70 %-a, 

- a felhasználási engedélyért: a teljes díj 30 %-a. 

 

3.2. A díj a tárgyhónapot követően a Szerző által benyújtott – Dr. habil. Sterbenz Tamás 

által jóváhagyólag ellenjegyzett – teljesítésigazolás és a személyi jövedelemadóról szóló 

törvénynek megfelelő nyilatkozat alapján az Egyetem bérfizetési rendjének megfelelően kerül 

átutalásra, Szerző fent megjelölt pénzforgalmi számlájára. 

 

3.3. Felhasználó a 3.1. pontban meghatározott dokumentumok alapján, mint kifizető, 

valamennyi törvényben meghatározott adó-, és járulékbevallási, és megfizetési kötelezettséget 

teljesíti.  

 

3.4. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a 3.1. pontban meghatározott díjat a 

felhasználással kapcsolatban elérhető bevétellel arányosnak tekintik. 

 

4. Jogszavatosság 

 

4.1. A Szerző kijelenti, és szavatolja, hogy a mű a saját alkotása, amelyen nem áll fenn 

harmadik személynek olyan joga, amely a mű jelen szerződés szerinti felhasználását kizárná 

vagy korlátozná. 
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4.2. A jelen 4. pont szerinti szavatossági kötelezettség megsértéséből eredő valamennyi 

kárért való felelősség a Szerzőt terheli, és köteles a Felhasználóval szemben harmadik 

személyek által érvényesített bármilyen igény esetén a Felhasználó helyett közvetlenül 

helytállni. 

 

 

5. Titoktartási rendelkezések 

 

5.1. A Szerző köteles a teljesítése során az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseket betartani. A Szerző továbbá a 

tudomására jutott, a Felhasználót, avagy harmadik személyt illető adatot, tényt és megoldást 

sem maga, sem más személy vagy szervezetek jogellenes előnyére, vagy hátrányára nem 

használhatja fel, azokat nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személyekkel nem közölheti, 

illetve nem teheti hozzáférhetővé. 

 

5.2. A Szerző a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben és 

módon az arra feljogosított hatóságnak szolgáltathatja ki. 

 

5.3. Az 5.2. pont kivételével bármely olyan adat, tény, információ, megoldás, amelynek 

titokban maradásához a Felhasználó törvényes, illetve méltányolható érdeke fűződik, kizárólag 

a Felhasználó írásbeli engedélyével ismertethető meg harmadik személyekkel. 

 

6. Vegyes, záró rendelkezések 

 

6.1. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időtartamra időre jön 

létre. 

 

6.2. Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

6.3. Bármelyik fél jogosult jelen szerződést írásban, indokolással ellátott felmondással 

azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződés rendelkezéseit 

súlyosan megszegi és a szerződésszegés megszüntetésére, illetve következményeinek 

orvoslására történő írásbeli felszólítás ellenére – az abban foglalt ésszerű határidőn belül - nem 

szünteti meg a szerződésszegést, illetve nem orvosolja annak következményeit. 

 

6.4. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi 

LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

6.5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 

elsősorban egymás közötti egyeztetés útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén a Polgári 

Perrendtartás szabályai szerint fordulhatnak bírósághoz. 

 

6.6. A Felhasználó szervezetében bekövetkezett változás esetén a jelen szerződésben foglalt 

jogok és kötelezettségek jogutódjaira szállnak át. Jogutódlásnak tekintendő a feladatok 
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ellátásának más szervezetre történő átszállása is. A jogutódlás tényéről a Felhasználó a Szerzőt 

köteles írásban tájékoztatni. 

 

6.7. Amennyiben jelen szerződés valamelyik rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része 

érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének 

érvényességét, kivéve, ha azt a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A 

Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezést 

olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a szerződés céljának és a 

Felek szerződéskötéskor meglévő akaratának. 

 

A szerződő Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, majd, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 

3 (három) példány marad a Felhasználónál, 1 (egy) példány a Szerzőnél.     

Kelt, Budapest, 2022. ……………. 

 

…………………………………………..   …………………………………. 

 

rektor  

Felhasználó 

 

 

 Szerző 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:     

Budapest, 2022. 

   

……………………………   

gazdasági főigazgató 

 

 
 

  

 

Jogi ellenjegyzés: 

 

…………………………….. 

         jogi igazgató 

  



19 
 

 

3. számú melléklet 20  

Lektori vélemény 

A kézirat címe: 

A kézirat szerzője/szerzői: 

A lektor javaslata a kézirat megjelentetésre (kérjük, a megfelelő helyen aláhúzással jelölni): 

1. A kéziratot változtatások nélkül javaslom megjelentetésre. 

2. A kéziratot az alábbi kötelező változtatásokkal javaslom megjelentetésre: 

 

 

3. A kéziratot az alábbi javasolt változtatásokkal javaslom megjelentetésre: 

 

 

 

4. A kéziratot nem javaslom megjelentetésre. 

Lektori összegző vélemény (általános vélemény, téma és tartalom véleményezése, a kötet 

felosztására vonatkozó észrevételek, formai észrevételek, egyéb észrevételek): 

 

 

Kelt.: 

…………………………………. 

aláírás 

(A lektor neve) 

 

Intézetvezetői jóváhagyás 

A kézirat kiadását javaslom. 

A kézirat kiadását nem javaslom, az alábbi indoklással: 

 

Kelt.:  

…………………………….. 

Intézetvezető 

(Név, Intézet megnevezése) 

                                                             
20 Beiktatta a 46/2022. (VI. 30.) szenátusi határozat, hatályos 2022. VIII.1-től. 


