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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Budapest,
II. János Pál pápa tér 7.
1081
www.sztnh.gov.hu
ÁRVA MŰRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY VISSZAVONÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM
A felhasználó kérelme az árva mű(vek)re vonatkozó megadott felhasználási engedély visszavonására a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 57/A-57/D. §-ai alapján.
A Hivatal tölti ki
1. A kérelmező adatai
2. Az árva mű(vek) felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyről rendelkező határozat vagy engedély száma
3. Felhasználási engedéllyel érintett árva mű(vek)
4. Szerzői minőség megállapítását igazoló adatok
5. A szerző(k) személye vagy tartózkodási helye ismertté válásáig folytatott felhasználás mértékét meghatározó körülmények (pl. előkészületek, ráfordítások, megvalósult felhasználás)
6. A visszavonás iránti kérelem
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:
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 kérem:
6. A kérelem mellékletei
Melléklet megnevezése
Fájlnév
Típus
melleklet
A mellékletek száma: 0 db
7. A kérelmező egyéb közleményei
Tájékoztatjuk, hogy a felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelemért 10 500,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett10032000- 01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével, valamint a "311 Kincstári Tranzakciós Kód" megjelöléssel kell megfizetni átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás alapján.
Fizetés módja:
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beadvány csak a kérelmező jóváhagyása alapján fogadható be.Ennek megfelelően kérjük, hogy a megadott adatok helyességéről meggyőződve, az adatok valóságáról büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozva jelölje be az alábbi jelölő négyzetet!
Melléklet megnevezése
Fájlnév
Típus
Kelt Budapesten, 
8.2.1.3144.1.471865.466429
SZTNH
Árva mű felhasználásának engedélyezése iránti kérelem
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