
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszter-
elnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában megha-
tározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel és a 3. §, az 5. § (3) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése tekin-
tetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 74. § c) pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. § A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó mû, illetve tel-
jesítmény (a továbbiakban együtt: mû) önkéntes mûnyilvántartásba vételét [Szjt. 94/B. § (2) bek.] a szerzõ,
illetve a szerzõi joghoz kapcsolódó jogok jogosultja (a továbbiakban együtt: szerzõ) kérheti a Szellemi Tu-
lajdon Nemzeti Hivatalától (a továbbiakban: Hivatal).

2. § (1) A mû önkéntes mûnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtat-
ványon (a továbbiakban: formanyomtatvány) kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a nyilvántar-
tásba venni kért mû címét, a mû mûfaját, a mû egyedi azonosítását segítõ további adatokat, valamint a nyil-
vántartásba venni kért mû hordozóját.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a mû eredeti vagy másolati példányát (a továbbiakban: mûpéldány). A mûpél-
dánynak olyan méretûnek kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretû borítékban elhelyezhetõ legyen. Ha
a mûpéldány ezt meghaladó méretû, mûpéldányként a mûvet tartósan rögzítõ és a mû azonosítására alkal-
mas, legfeljebb A/4-es méretû hordozót, különösen fényképet, elektronikus adathordozót, vagy mágnes-
szalagot kell mellékelni.

3. § (1) A mû önkéntes mûnyilvántartásba vételére irányuló kérelemért 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni, amely a Hivatal bevétele.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Hivatal pénztárában készpénzben vagy bankkártyával
POS-terminál útján adott fizetési rendelkezéssel kell a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01731842-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára a kérelem benyújtásával
egyidejûleg megfizetni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésére kedvezmény és mentesség nem adható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj kezelésére, elszámolására és nyilvántartására az államháztartás szer-

vezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletet kell al-
kalmazni.

4. § (1) A Hivatal a 2. §-ban és a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ, személyesen vagy képviselõ által
személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól
számított 30 napon belül teljesíti, és a nyilvántartásba vételrõl tanúsítványt állít ki. A tanúsítványhoz hozzá-
fûzi a szerzõ által benyújtott mûpéldányt a Hivatal bélyegzõjével és a tanúsítvány nyilvántartási számával
ellátott, lezárt borítékban.

(2) A tanúsítvány és az ahhoz az (1) bekezdésnek megfelelõen hozzáfûzött lezárt borítékban elhelyezett mûpél-
dány az Szjt. 94/B. § (2) bekezdése szerinti igazoláshoz akkor használható fel, ha a zár és a boríték sérülés-
mentes állapotban van.
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az önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól



5. § (1) A szerzõ bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani,
amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásba vett mû címét, mûfaját és nyilvántartási számát.

(2) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet két példányban kell benyújtani, és ahhoz – hacsak ez lehe-
tetlennek nem bizonyul – mellékelni kell a 4. § (1) bekezdése szerinti tanúsítványt és az ahhoz hozzáfûzött,
a mûpéldányt tartalmazó lezárt borítékot.

(3) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelem díjmentes.
(4) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelõ személyesen vagy képviselõ által személyesen átadott irat

útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 30 napon belül
teljesíti, és a tanúsítványt érvényteleníti, valamint a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másod-
példányát a szerzõ részére átadja.

6. § (1) Ha a bíróság jogerõs határozatában megállapítja a szerzõ személyét, a szerzõ bármikor kérheti a korábban
szerzõként bejegyzett személy törlését az önkéntes mûnyilvántartásból. A kérelmet formanyomtatványon
kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásban szerzõként szereplõ személy nevét, a nyilván-
tartásba vett mû címét, mûfaját és nyilvántartási számát.

(2) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmet két példányban kell benyújtani. A kérelem-
hez a jogerõs bírósági határozatot mellékelni kell.

(3) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem díjmentes.
(4) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelõ személyesen vagy képviselõ által személyesen átadott irat

útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 30 napon belül
teljesíti, és a szerzõként bejegyzett személyt a mûnyilvántartásból törli, valamint a törlésre vonatkozó nyi-
latkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerzõ részére átadja.

(5) A Hivatal a törlésrõl hozott határozatát közli a korábban szerzõként bejegyzett személlyel is.

7. § A szerzõ írásban megadott hozzájárulása esetén a Hivatal a formanyomtatványon feltüntetett adatokat nyil-
vánosságra hozhatja, és az adatokból a nyilvánosság tájékoztatásának céljából adatbázist szerkeszthet.

8. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

9. § (1) Hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól
szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet.

(2) E § 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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