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TÁJÉKOZTATÓ 

 

Általános tudnivalók az árva művek egyes felhasználásainak engedélyezéséről 

(a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.  törvény (Szjt.)  57/A. §-57/D. §-ai, a 100/2009. 

(V. 8.) Korm. rendelet (R.) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján) 

 

1. A kérelem benyújtását követő vizsgálat 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban SZTNH) a felhasználási engedély 

terjedelmét a kérelem keretei között állapítja meg. A kérelem benyújtását követően az 

SZTNH megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az előírt feltételeknek vagyis megfizették-e 

az igazgatási szolgáltatási díjat (lásd: 1.1.), illetve kielégíti-e az előírt követelményeket.  

 

1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelem benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé. A 

kérelem benyújtásakor a kérelem ügyszámot kap. Ennek az ügyszámnak, valamint a 

kérelmező nevének feltüntetésével kell a díjat haladéktalanul az SZTNH költségvetési 

elszámolási számlájára – az ügyszám és a rendeltetés feltüntetésével – megfizetni (lásd: 

Díjtáblázat 1. és 2. pontjai). A kérelem e célra rendszeresített formanyomtatványon való 

benyújtása esetén kedvezményes összegű díj kerül megállapításra. Több műre vonatkozóan 

csak abban az esetben lehet benyújtani egy kérelmet, ha ugyanazon szerző azonos műtípusba 

tartozó művek azonos felhasználási módjára vonatkozik. 

 

Az SZTNH a kérelem benyújtását követően megvizsgálja a kérelmet, és ha nem fizették meg 

az igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel. Ha a díjat a 

hiánypótlási felhívás ellenére nem fizetik meg, a kérelmet az SZTNH elutasítja. 

 

1.2 A kérelem vizsgálata 

 

Amennyiben befizették az igazgatási szolgáltatási díjat, az SZTNH alaki követelmények 

szempontjából megvizsgálja a kérelmet. A kérelem alaki vizsgálata során észlelt hiányok 

miatt az SZTNH végzésben hívja fel a kérelmezőt a hiányok pótlására, és ennek alapján 

folytatja le az eljárást. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem 
tesz eleget, az SZTNH az eljárást megszünteti. 

 

Ha a kérelem megfelel az alaki követelményeknek, az SZTNH elvégzi az Szjt.-ben és az R.-

ben meghatározott feltételek vizsgálatát. A vizsgálat során a kérelmező által csatolt 

bizonyítékokból ki kell tűnnie, hogy az érintett mű szerzője nem ismert, illetve nem fellelhető. 

Ennek bizonyítását a kérelmező az alábbi bizonyítási eszközök segítségével teheti meg: 
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Keresés nyilvántartásokban 

  

 az SZTNH önkéntes műnyilvántartása,  

 a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása (pl. Artisjus jogutód-nyilvántartás), 

 internetes adatbázisok, 

 a szerző hollétének megállapítására alkalmas adatbázisok (pl. Közigazgatási Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalának személyi adat- és lakcímnyilvántartása), 

 a műtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények adatbázisai (pl. 

könyvtári katalógusok), 

 a műtípus szerint nyilvánosságra hozatalt megvalósító szervezetek adatbázisai (pl. kiadói 

adatbázisok). 

 

 
 

Tájékoztatás kérés  

 

 a felhasználást megvalósító személyektől,  

 a mű többi szerzőjétől,                                        

 hatóságoktól (pl. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatási Tankönyvjegyzéke). 

 

Hirdetés országos napilapban 

 

 

 

Az SZTNH az alapján mérlegeli a felhasználási engedély megadását, hogy a kérelmező a 

szerző felkutatása érdekében megtette-e az általában elvárható intézkedéseket.  Az érdemi 

vizsgálat során észlelt hiányosságok miatt az SZTNH végzésben hívja fel a kérelmezőt a 

hiánypótlásra. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőben nem tesz 

eleget, az SZTNH az eljárást megszünteti. Az SZTNH a kérelmet az érdemi vizsgálat után 

elutasítja, ha a kérelem nem felel meg az előírt feltételeknek. 

 

2. Engedély megadása 

 

Ha a kérelem megfelel az Szjt.-ben és az R.-ben előírt feltételeknek és a kérelmező megfizette 

az igazgatási szolgáltatási díjat, az SZTNH megadja a felhasználási engedélyt és egyúttal 

megállapítja a felhasználási díjat.  

 

 

2.1 Engedély 

 

A felhasználási engedély legfeljebb öt évre szól és Magyarország területére terjed ki. Az 

engedély nem kizárólagos, át nem ruházható, további felhasználási engedély adására és a mű 

átdolgozására nem jogosít.  

                                                   

A felhasználás kezdő időpontja attól függően alakul, hogy a kérelmezett felhasználás 

jövedelemszerzésre, illetve jövedelemfokozásra irányul-e.  A felhasználás kezdő időpontja 

jövedelemszerzés, illetve jövedelemfokozás esetén az azt követő nap, amelyen a felhasználási 

díjat letétbe helyezték, nem jövedelemszerzésre, illetve jövedelemfokozásra irányuló 

felhasználás esetében pedig a határozat jogerőre emelkedésének napja. 
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2.2  Felhasználási díj      

 

Ha a felhasználás közvetlenül vagy közvetve jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját 

szolgálja, akkor az engedélyben megállapított díjat az SZTNH-nál letétbe kell helyezni a 

Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-20000002 számú intézményi letéti 

számlára utalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján, az azonosítási adatok (az 

ügyszám, illetve engedélyszám) és rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. A letétbe helyezés 

időpontját követő napon a felhasználás a felhasználási engedélyben foglaltak szerint 

megkezdhető. 

 

Ha a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, az 

engedélyben megállapított díjat a szerző személyének vagy tartózkodási helyének ismertté 

válását követően kell, közvetlenül a szerző részére megfizetni. Az SZTNH ilyenkor a szerző 

kérelmére visszavonja a felhasználási engedélyt és rendelkezik a felhasználás arányos díjáról. 

 

3. Engedély visszavonása 

 

Ha a szerző személye, illetve tartózkodási helye a felhasználási engedély hatálya alatt ismertté 

válik, a szerző vagy a felhasználó kérelmére, az SZTNH a felhasználási engedélyt 

visszavonja. A visszavonásra irányuló kérelem díjköteles (lásd: Díjtáblázat 3. pont), mely a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé. A kérelem benyújtását követően a 

kérelem ügyszámot kap. Ennek az ügyszámnak, valamint a kérelmező nevének feltüntetésével 

kell a díjat haladéktalanul az SZTNH költségvetési elszámolási számlájára – az ügyszám és a 

rendeltetés feltüntetésével – megfizetni.  

 

Az SZTNH a kérelem benyújtását követően megvizsgálja a kérelmet, és ha nem fizették meg 

az igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel. Ha a kérelmező a 

visszavonási díjat hiánypótlási felhívása ellenére sem fizeti meg, az SZTNH a kérelmet 

elutasítja. Ha a kérelem egyéb tekintetben hiányos, az SZTNH hiánypótlásra hívja fel a 

kérelmezőt. A hiánypótlás elmaradása esetén az eljárást meg kell szüntetni.  

 

Ha a kérelem megfelel az alaki követelményeknek, és a kérelmező megfizette az igazgatási 

szolgáltatási díjat, az SZTNH érdemben megvizsgálja a kérelmet, és dönt a felhasználási 

engedély visszavonásáról vagy a kérelem elutasításáról. Amennyiben az SZTNH visszavonja 

a felhasználási engedélyt, a felhasználó az engedély alapján még hátralévő időtartamig, de 

legfeljebb egy évig folytathatja a felhasználást. 
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4. DÍJTÁBLÁZAT 

       Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet alapján 

 

Igazgatási szolgáltatási díjak fajtái Összeg (Ft) 
További tudnivalók a 

tájékoztató alábbi pontjaiban 

1. A kérelem nem 

formanyomtatványon való 

benyújtása esetén 

a) Ha a kérelem olyan felhasználás 

engedélyezésére irányul, amely 

jövedelemszerzés/fokozás célját 

szolgálja  

b) Ha a kérelem olyan felhasználás 

engedélyezésére irányul, amely nem  

szolgálja jövedelemszerzés/fokozás 

célját  

 

102 500 

 

 

 

40 000 1.1. 

2. A kérelem 

formanyomtatványon való 

benyújtása esetén 

a) Ha a kérelem olyan felhasználás 

engedélyezésére irányul, amely 

jövedelemszerzés/fokozás célját 

szolgálja 

b) Ha a kérelem olyan felhasználás 

engedélyezésére irányul, amely nem  

szolgálja jövedelemszerzés/fokozás 

célját 

 

 

 

92 500 

 

 

30 000 

1.1 

3. A felhasználási engedély 

visszavonására irányuló 

kérelem igazgatási díja 

 

10 500 

6. 

 

A díjakat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 

10032000-01731842-00000000 számú előirányzat- felhasználási keretszámlájára kell 

átutalással vagy készpénz- átutalási megbízás útján befizetni, az azonosítási adatok (az 

ügyszám, illetőleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével, valamint a „311 

Kincstári Tranzakciós Kód” megjelöléssel. 

 

                                                

 
 


