A Hivatal tölti ki

Árva mű kérelem – visszavonás
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Budapest,
II. János Pál pápa tér 7.
1081

Árva műre vonatkozó felhasználási engedély visszavonására irányuló
kérelem
A szerző/felhasználó kérelme az árva mű(vek)re vonatkozó megadott felhasználási engedély visszavonására a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41/B. §-ának (3) bekezdése alapján.

1.

Kérelmező adatai:

 SZERZŐ

 Egyéb jogosult

 Képviselő

 FELHASZNÁLÓ  Képviselő

Név (családi és utónév vagy cégnév)

E-mail

Cím (ország, irányítószám, város/község, út/utca, házszám)

Telefon/fax

Egyedi azonosítást segítő további adatok (kitöltése nem kötelező)
Képviselő (akkor kell kitölteni, ha a kérelmező nem személyesen jár el):
Név

E-mail

Cím (ország, irányítószám, város/község, út/utca, házszám)

Telefon/fax

2.

Az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről vezetett nyilvántartásban
feltüntetett azonosító megadása

Ügyszám: (pl.: Z1100033)

3.

Felhasználási engedéllyel érintett árva mű(vek)1

Szerző:
Cím:
Műtípus:
Egyedi azonosítást segítő további adat:
Egyéb közlemény:
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4.

Szerzőséget igazoló adatok

Szerző neve:
Szerző (szerzői jogosult) tartózkodási helyére (elérhetőségére) vonatkozó adat:
A szerző(k) személye vagy tartózkodási helye ismertté válásának időpontja:
Egyéb körülmények

5.

Felhasználó értesítése (csak a szerző / szerzői jogosult – tölti ki!)

A felhasználót a kérelem benyújtását megelőzően értesítette-e?

Igen



Nem

6.

A szerző(k) személye vagy tartózkodási helye ismertté válásáig folytatott felhasználás mértékét
meghatározó körülmények pl. előkészületek, ráfordítások, megvalósult felhasználás (Csak a
felhasználó tölti ki!)

7.

A visszavonás iránti kérelem (csak a felhasználó tölti ki!)

A visszavonásról rendelkező határozat alapján folytatható felhasználás kérelmezett befejező időpontja
(legfeljebb a szerző személye vagy tartózkodási helye ismertté válásának napjától egy évig):

A visszavonásról rendelkező határozatban meghatározott befejező időpontig folytatni kívánt felhasználás
mértéke:

8. A felhasználási díjról történő rendelkezés
A Felhasználó a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe helyezett díj, valamint az SZTNH által a
visszavonásról rendelkező határozatában meghatározott tényleges felhasználási díj különbözetének
visszautalását az alábbi néven és számon vezetett számlaszámra kéri:
Név:
Számlaszám:
A szerző az SZTNH által a visszavonásról rendelkező határozatában meghatározott, tényleges (akár letétbe
helyezett, akár letétbe nem helyezett) felhasználási díj kiutalását az alábbi néven és számon vezetett
számlaszámra kéri:
Név:
Számlaszám:
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Csak egynél több mű esetén kell kitölteni
9.

A Felhasználási engedéllyel érintett árva mű(vek) (folytatás)

Cím:
Egyedi azonosítást segítő további adatok (kitöltése nem kötelező):

Cím:
Egyedi azonosítást segítő további adatok (kitöltése nem kötelező):

Cím:
Egyedi azonosítást segítő további adatok (kitöltése nem kötelező):

Cím:
Egyedi azonosítást segítő további adatok (kitöltése nem kötelező):

Cím:
Egyedi azonosítást segítő további adatok (kitöltése nem kötelező):
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10. A kérelmező egyéb közleménye:

A mellékletek száma……………………………………db

Kelt Budapesten, 20….... év ……………………. hó ……. napján.

.........................................................................
a kérelmező(k) vagy a képviselő aláírása

.........................................................................
a kérelmező(k) vagy a képviselő aláírása
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A kérelmet egy példányban kell kitölteni és postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton az
ügyfélkapun keresztül (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/) benyújtani a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala részére. A kérelmet elektronikusan, vagy nyomtatott betűkkel kell kitölteni, átszerkesztése nem
megengedett. Amennyiben a kérelmen szereplő sorok kevésnek bizonyulnak, úgy a feltüntetendő
adatokhoz, a kérelemhez az eredetivel megegyező pótlapok mellékletként csatolandóak. Az eredeti kérelem
megfelelő pontjánál szíveskedjen feltüntetni a csatolt pótlapok számát, a pótlapokat pedig sorszámmal kell
ellátni.
Adja meg a kérelmező és – amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el – képviselőjének (pl.
meghatalmazott jogi képviselő; jogi személy kérelmező esetén a jogi személy képviseletére jogosult
személy) adatait (nevét és címét, továbbá elektronikus vagy telefonos elérhetőségét).
2. Adja meg az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről vezetett nyilvántartásban
feltüntetett mű ügyszámát (pl: Z1100033). (http://www.sztnh.gov.hu/szerzoijog/arva/ARVA-muveknyilvantartas_teljes.pdf)
3. Adja meg a felhasználással érintett árva mű szerzőjének vagy a szomszédos jogi teljesítmény
jogosultjának (előadóművész, filmelőállító, hangfelvétel-előállító; a továbbiakban együtt: szerző) a
nevét, a mű vagy teljesítmény címét és műtípusát, továbbá amennyiben releváns, egyedi azonosítást
segítő további adatát vagy egyéb közlendőjét.
4. Adja meg a szerzőséget igazoló adatokat, így a szerző nevét és (élő szerző esetén) elérhetőségét, vagy
szerzői jogosult (örökös) esetén a rá vonatkozó elérhetőségi adatokat. Adja meg azt az időpontot,
amikor a szerző / szerzői jogosult értesült arról, hogy műve vagy szomszédos jogi teljesítménye az árva
művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről vezetett nyilvántartásban szerepel, vagy a
felhasználó számára ismertté vált a szerző és kapcsolatba tudott lépni vele. Az egyéb közlemények
között indokolhatja a szerzői jogosultságát (szerző vagy örökös). Amennyiben a szerző elhunyt, a
szerzői jogosultságot hitelt érdemlően kell igazolni (pl.: az öröklési bizonyítvány, jogerős
hagyatékátadó végzés, jogerős bírósági ítélet, valamint az ezekkel egyenértékű belföldi és külföldi
közokirat). Amennyiben a szerzői jogosultság más jogviszony révén keletkezett (pl.: munkaviszonyban
létrehozott mű vagy – amennyiben a jogszabály lehetővé tette – a szerzői vagy szomszédos jogok
átruházása folytán), akkor ezt kell megfelelően igazolni.
5. Tüntesse fel a szerző, ha a kérelem benyújtása előtt a felhasználóval kapcsolatba lépett.
6. Adja meg a felhasználó a szerző(k) személye vagy tartózkodási helye ismertté válásáig folytatott
felhasználás mértékét meghatározó körülmények (pl. előkészületek, ráfordítások, megvalósult
felhasználás).
7. Ha a jogosult személye vagy tartózkodási helye a felhasználási engedély hatálya alatt ismertté válik, a
Hivatal a jogosult, illetve a felhasználó kérelmére a felhasználási engedélyt a jogosult személye vagy
tartózkodási helye ismertté válásának napjával kezdődő hatállyal visszavonja azzal, hogy a felhasználás
a jogosult személye vagy tartózkodási helye ismertté válásának napján meglévő mértékig, az engedély
alapján még hátralévő időtartamig, de legfeljebb a jogosult személye vagy tartózkodási helye ismertté
válásának napjától egy évig folytatható. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a felhasználásra
a jogosult személye vagy tartózkodási helye ismertté válásának napjáig komoly előkészületeket tettek,
azzal, hogy ebben az esetben a felhasználást az előkészületnek a jogosult személye vagy tartózkodási
helye ismertté válásakor meglévő mértékéig lehet megkezdeni és folytatni. [Szjt. 41/B. (3)-(4)]
a. Adja meg a felhasználás befejező időpontját, amely nem lehet későbbi, mint a jogosult személye vagy
tartózkodási helye ismertté válásának napjától számított egy év.
b. Adja meg a felhasználás befejező időpontjáig kívánt felhasználás mértékét (pl.: könyvkiadás esetén, ha
az eredeti határozat 1000 példány többszörözésére és terjesztésére adott engedélyt, és ebből csak 200
példányt adtak ki, akkor lehetősége van a fennmaradó időre legfeljebb a még ki nem adott 800 példányt
többszörözni és terjeszteni. Az engedély megszűnését követően a már kinyomtatott példányok a szerző
engedélye nélkül nem terjeszthetők.)
8. A felhasználási díjról történő rendelkezés érdekében adja meg azt a számlaszámot, amelyre a díjat a
Hivatal vagy a felhasználó átutalhatja.
9. A pótlapokat csak több mű esetében kell kitölteni. Amennyiben egy másik mű másik ügyszámhoz
tartozik (pl.: Z1100055 és Z1000059) akkor két külön kérelmet kell előterjeszteni.
10. Itt adhat meg minden további, a kérelem elbírálását segítő információt.
1.
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