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A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör-
vény értelmében az ellenkező bizonyítá-
sáig azt kell szerző-nek tekinteni, akinek 
a nevét ilyenként a művön a szokásos 
módon feltüntették. Amennyiben ez a 
rendelkezés nem alkalmazható, akkor az 
ellenkező bizonyításáig azt kell szerzőnek 
tekinteni, aki a művet sajátjaként a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH) 
önkéntes műnyilvántartásba vetette, és 
ezt az SZTNH által kiadott közokirattal iga-
zolja.

A közokirat azt igazolja, hogy a kérelmező 
a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány 
szerinti művet vagy más teljesítményt sa-
játjaként ismerte el. A tanúsítvány a szelle-
mi alkotásra vonatkozóan szerzői vagy más 
jogi védelmet nem keletkeztet, csupán 
bizonyítási eszközként szolgál annak iga-
zolására, hogy a szerző által a sajátjaként 
nyilvántartásba vetetett alkotás a tanúsít-
vány kiállításának napján a tanúsítványhoz 
hozzáfűzött műpéldány szerint létezett. 
Lényeges hangsúlyozni azt is, hogy a mű-
vön fennálló szerzői jogi védelem függet-
len attól, hogy a mű részesülhet-e iparjog-
védelmi (formaterve-zésiminta-, védjegy-, 
szabadalmi-, használatiminta) oltalomban.

Az SZTNH az önkéntes műnyilvántartásba 
vételre irányuló eljárást az önkéntes mű-
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 
26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet alapján 
folytatja le. A művek önkéntes műnyilván-
tartásba vételét a szerző, illetve a szerzői 
joghoz kapcsolódó jogok jogosultja kér-
heti. A műnyilvántartás valamennyi mű-
típusra (ideértve a szoftvert, a szakirodalmi 
művet, az építészeti tervet, az iparművészeti 
alkotást és annak tervét, valamint a műszaki 
teljesítmény tervét is), illetve kapcsolódó jogi 
teljesítményre (előadóművészi teljesítmény, 
hangfelvétel, rádió- és televízióműsor, film, 
adatbázis) kiterjed. 

A kérelmet személyesen az Ügyfélszol-
gálaton, illetve postai úton, telefaxon és 
elektronikus úton lehet benyújtani. A kére-

lemhez mellékelni kell a mű eredeti vagy 
másolati példányát. Az SZTNH Ügyfélszol-
gálata a személye-sen szabályszerűen be-
nyújtott kérelmet azonnal – a szerzőségi 
tanúsítvány kiállításával és átadásával –, a 
más módon benyújtottat 21 napon belül 
teljesíti.

Az önkéntes műnyilvántartással kapcsola-
tos ügyek intézése során az ügyfélként 
eljáró gazdálkodó szervezet, illetve 
az ügyfél jogi képviselője elektroni-
kus ügyintézésre kötelezett.

A szolgáltatásért fizetendő díj művenként 
5000 forint, amely a kérelem benyújtásával 
egyidejűleg válik esedékessé. 

A mű önkéntes műnyilvántartásba vé-
telének kellékei

1. Kérelem
Papír alapú ügyintézés esetén a kérelmet 
a „KÉRELEM a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala általi önkéntes műnyilvántartás-
ba vétel iránt” c. formanyomtatványon kell 
benyújtani 1 példányban. A formanyom-
tatványt a kitöltési útmutató alapján kell 
kitölteni.
Elektronikus ügyintézés esetén a kérelmet 
az SZTNH honlapján elérhető E-ügyintézés 
alkalmazáson keresztül, az ott elérhető űr-
lapon kell benyújtani: https://ugyintezes.
sztnh.gov.hu/eBej2/step1/case13.

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

formában tartósan rögzítő hordozó. 
Papír alapú ügyintézés esetén követel-
mény, hogy a műpéldány A/4-es szabvány-
méretű borítékban elhelyezhető legyen.
Elektronikus ügyintézés esetén a kére-
lemnek és mellékleteinek az együttes mé-
rete nem haladhatja meg a 300 MB-ot, el-
lenkező esetben papír alapú ügyintézésre 
kell áttérni.
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3. Képviseleti meghatalmazás
Az ügyben eljáró meghatalmazott jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy 
közok-irattal kell igazolni.

4. Igazgatási szolgáltatási díj
Az igazgatási szolgáltatási díjat személyes ügyintézés esetén helyben, az SZTNH Ügyfél-
szolgálatán készpénzben vagy POS-terminál útján kell megfizetni. Az egyéb úton benyúj-
tott kérelmek esetében a díjat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-
01731842-00000000 számú számlájára való átutalással, vagy postai készpénzátutalási 
megbízással is meg lehet fizetni az azonosítási adatok (ügyszám) és a rendeltetés (önkén-
tes műnyilvántartás) feltüntetésével.

A mű önkéntes műnyilvántartásba vételének helye

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
Ügyfélszolgálat
1054 Budapest, Akadémia utca 21.

Kérelem személyes benyújtása
hétfő  9.00–13.00
kedd 9.00–13.00
szerda 10.00–18.00
csütörtök 9.00–13.00
péntek 9.00–13.00

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a műnyilvántartásba-vétel időigényére tekintettel legké-
sőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 30 perccel legyenek kedvesek az ügyfélszolgálaton 
megjelenni.

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

Időpont-egyeztetés:
telefon: (1) 474 5561 (2-es menüpont)
ingyenesen hívható vonal:
(80) 345 678 (2-es menüpont)

A postai úton benyújtott kérelmeket a következő címre kérjük eljuttatni: 
1438 Budapest, Pf. 415.


