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37/2011. (XII. 23.) KIM rendelet 

 

a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokról 

 
 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének 

kikérésével – a következőket rendelem el: 

 

1. § (1) A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvételre irányuló kérelem 

igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) 850 000 Ft. 

 

(2) A közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásában szereplő, a közös jogkezelési 

tevékenység és az érintett jogosulti csoport meghatározására vonatkozó adat [a szerzői jogról 

szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. § (2) bekezdés b)–c) pont] módosítására irányuló 

kérelem díja az (1) bekezdésben meghatározott díj fele. 

 

(3) Ha olyan közös jogkezelési tevékenység tekintetében kérik a közös jogkezelő szervezetek 

nyilvántartásába történő felvételét, amelyet a nyilvántartás más közös jogkezelő szervezet 

tevékenységeként tüntet fel, a kérelem díja az (1) bekezdésben meghatározott díj kétszerese. 

 

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási 

keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni, az 

azonosítási adatok (a közös jogkezelő szervezet neve, címe) és a rendeltetés (jogcím) 

feltüntetésével. 

 

(5) A díj megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes; a díj megfizetését a 

kérelem benyújtásakor igazolni kell. 

 

(6) Az (1)–(3) bekezdés szerinti eljárásra a díjfizetési kötelezettség tekintetében az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2)–(3) 

bekezdésében foglaltakat, az elévülésre az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell értelemszerűen 

alkalmazni. 

 

(7) A díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására és visszatérítésére az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi 

előírásokat kell alkalmazni. 

 

2. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. 


