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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Budapest,
II. János Pál pápa tér 7.
1081
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ŰRLAP
a független jogkezelő szervezet
jogkezelési tevékenységének bejelentése iránti kérelemhez
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 33. §-ának (1) bekezdése, 71. §-a, valamint a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet10-13. és 17. §-a alapján
1. A jogkezelési tevékenységet bejelentő független jogkezelő szervezet adatai
A nyilvántartási adatok módosítása iránti kérelem esetén – a név kivételével – csak a módosult adatot kell megadni, illetve az ahhoz kapcsolódó mellékletet szükséges csatolni.
Kötelező
Székhely:
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Levelezési cím:
Képviselő
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Pénzforgalmi adatok
Kötelező
Kötelező
Székhely:
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező
A jogkezelési tevékenység szempontjából jelentős szervezet megjelölése, amelynek a független jogkezelő szervezet a tagja
2. A független jogkezelő szervezet által kezelt, az Szjt.-ben előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy kapcsolódó jogok
Válassza ki az Szjt. szerint közös jogkezelésbe tartozó vagyoni jogot az alábbi lenyíló menüből!
Amennyiben a felsorolás adott pontjában szereplő jog tartalma tovább szűkíthető, akkor a jog alatt megjelenő szövegdobozban tüntetheti fel a gyakorolni kívánt jog tartalmát.Az Szjt. szerint közös jogkezelésbe tartozó, fel nem sorolt vagyoni jogot a 2.28. Egyéb dinamikus mezőbe írhatja be az Szjt. irányadó §-ának megadásával és a jog megnevezésével, vagy mellékletként csatolhatja.
Határozza meg a kiválasztott jog tekintetében gyakorolni kívánt közös jogkezelési tevékenysége(ke)t 
Határozza meg a megadott vagyoni jogra vonatkozóan a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoporto(ka)t 
Határozza meg a megadott vagyoni jogra vonatkozóan a közös jogkezeléssel érintett mű- vagy kapcsolódó jogi teljesítménytípus(oka)t
3. Az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával írja be az alábbi mezőbe a kezelni kívánt szerzői és/vagy kapcsolódó jogo(ka)t
Határozza meg a kiválasztott jog tekintetében gyakorolni kívánt jogkezelési tevékenysége(ke)t 
Határozza meg a megadott vagyoni jogra vonatkozóan a jogkezeléssel érintettjogosulti csoporto(ka)t 
Határozza meg a megadott vagyoni jogra vonatkozóan a jogkezeléssel érintett mű- vagy kapcsolódó jogi teljesítménytípus(oka)t
Az igazgatási szolgáltatási díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni, az azonosítási adatok (a független jogkezelő szervezet neve, címe) és a jogcím feltüntetésével.A jogcímek a következők:
         –  Bejelentési díj: K/E01
         –  Módosítási díj: K/E0C
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a bejelentés vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes; a díj megfizetését a bejelentéskor vagy a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése alól mentesség nem adható.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módja:
 9. Egyéb (mellékletként is benyújtható)
10. A kérelemhez csatolt iratok
(Kérjük a számozást a mellékleteken is feltüntetni)
1.
Az FJK létesítő okirata
2.
Az FJK szervezeti és működési szabályzata
3.
Az FJK tagsági szabályzata
4.
Az FJK felosztási szabályzata
5.
Az FJK díjszabása(i) (amennyiben már van)
6.
Az FJK éves beszámolója (amennyiben már van)
7.
Igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása
8.
Meghatalmazás
9.
Egyéb
11. Kérem a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, hogy a szervezet jogkezelési tevékenységének bejelentését tudomásul venni, továbbá a szervezetet a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek nyilvántartásába felvenni szíveskedjék, illetve módosítási kérelem esetén a nyilvántartásban szereplő adatokat átvezetni szíveskedjék.
 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beadvány csak a benyújtó jóváhagyása alapján fogadható be. Ennek megfelelően kérjük, hogy a megadott adatok helyességéről meggyőződve, jelölje be az alábbi jelölő négyzetet!
Melléklet megnevezése
Fájlnév
Típus
8.2.1.3144.1.471865.466429
SZTNH
ŰRLAP a közös jogkezelési tevékenység bejelentése és a reprezentatív közös jogkezelő szervezeteként végezni kívánt közös jogkezelési tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez
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