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2006. április 15-én lépett hatályba a 
18/2006. (IV. 12.) IM rendelet a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által ve-
zetett önkéntes műnyilvántartás részletes 
szabályairól. A rendelet kiadásának előzmé-
nye a szerzőségi vélelem törvényi újrasza-
bályozása. Ennek megfelelően az ellenkező 
bizonyításáig azt kell szerzőnek tekinteni, 
akinek a nevét ilyenként a művön a szoká-
sos módon feltüntették, ha ez a rendelke-
zés nem alkalmazható, akkor pedig azt, aki 
a művet sajátjaként az SZTNH-nál önkéntes 
műnyilvántartásba vetette, és ezt közok-
irattal igazolja. Az SZTNH által az önkéntes 
műnyilvántartás alapján kiadott igazolást 
hatósági bizonyítványnak kell tekinteni, 
amelynek tartalmát  az ellenkező bizonyítá-
sáig  mindenki köteles elfogadni.

A művek önkéntes műnyilvántartásba véte-
lét a szerző, illetve a szerzői joghoz kapcso-
lódó jogok jogosultja kérheti az SZTNH-tól. 
A műnyilvántartás valamennyi műtípusra, 
(ideértve a szoftvert, építészeti tervet, az 
iparművészeti alkotást és annak tervét, 
valamint a műszaki teljesítmény tervét is), 
illetve kapcsolódó jogi teljesítményre (elő-
adóművészi teljesítmény, hangfelvétel, 
rádió- és televízióműsor, film, adatbázis) 
kiterjed, ezek példálózó felsorolását a ki-
töltési útmutató tartalmazza (hozzáférhető 
az SZTNH honlapján: www.sztnh.gov.hu/
szerzoijog/onkentes/). A kérelmet az SZTNH 
által rendszeresített formanyomtatványon, 
személyesen vagy képviselő útján lehet be-
nyújtani az SZTNH Ügyfélszolgálatán. A ké-
relemhez mellékelni kell a mű eredeti vagy 
másolati példányát. 

A szolgáltatásért fizetendő díj mértéke mű-
venként 5000 forint, amelyet a kérelem be-
nyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

Az SZTNH Ügyfélszolgálata a szabályszerű-
en benyújtott kérelmet azonnal, a szerző-
ségi tanúsítvány kiállításával és kiadásával 
teljesíti. Az okiratban az SZTNH azt igazolja, 
hogy a kérelmező a tanúsítványhoz hoz-
záfűzött műpéldány szerinti művet vagy 
más teljesítményt sajátjaként ismerte el. A 
tanúsítvány a szellemi alkotásra vonatko-
zóan szerzői vagy más jogi védelmet nem 

keletkeztet, csupán bizonyítási eszközként 
szolgál annak igazolására (pl. egy későbbi 
perben), hogy a szerző által a sajátjaként 
nyilvántartásba vett alkotás a tanúsítvány 
kiállításának napján a tanúsítványhoz hoz-
záfűzött műpéldány szerinti tartalommal 
létezett. Lényeges hangsúlyozni azt is, hogy 
a művön fennálló szerzői jogi védelem 
független attól, hogy a mű részesülhet-e 
iparjogvédelmi oltalomban, ideértve kü-
lönösen a formatervezésiminta-oltalmat, a 
védjegyoltalmat, a szabadalmi oltalmat, va-
lamint a használatiminta-oltalmat.

A mű önkéntes műnyilvántartásba vé-
telének kellékei

1. Kérelem
A kérelmet a „KÉRELEM a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala általi önkéntes műnyil-
vántartásba vétel iránt” c. formanyomtat-
ványon kell benyújtani 1 példányban. A 
formanyomtatványt a kitöltési útmutató 
alapján kell kitölteni (www.sztnh.gov.hu/
szerzoijog/onkentes/).

2. Műpéldány
A műpéldány 
– a mű eredeti példánya, 
– a mű másolati példánya vagy 
– a művet a mű azonosítására alkalmas 

formában tartósan rögzítő hordozó. 
A műpéldánynak, illetve a hordozónak A/4-
es szabványméretű borítékban elhelyezhe-
tőnek kell lennie.

3. Képviseleti meghatalmazás
Ha a kérelmet nem személyesen a szerző 
nyújtja be, az ügyben eljáró képviselő jo-
gosultságát a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 40. §-ának (2) bekez-
dése értelmében igazolni kell. 
A képviseletet magánokirattal (pl. eseti 
meghatalmazással) vagy közokirattal kell 
igazolni. 

4. Igazgatási szolgáltatási díj
Az 5000 Ft-os igazgatási szolgáltatási dí-
jat készpénzben vagy POS-terminál útján, 
helyben kell megfizetni.

Önkéntes műnyilvántartás

Szolgáltatások



A mű önkéntes műnyilvántartásba vételének helye

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,  
Ügyfélszolgálat
1054 Budapest, Akadémia utca 21.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő  9.00–13.00
kedd 9.00–13.00
szerda 10.00–18.00
csütörtök 9.00–13.00
péntek 9.00–11.00

Figyelem! Háromnál több mű önkéntes műnyilvántartásba vétele előzetes időpont-egyezte-
tés alapján kérhető. 

Időpont-egyeztetés:
telefon: (1) 474 5561 (2-es menüpont)
fax: (1) 474 5534
ingyenes kreatív vonal: 
(80) 345 678 (2-es menüpont)


