
Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

 

A tervezet előterjesztője 
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TERVEZET! 

 

…./2014. (   ) Korm. rendelet 

az árva mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokról 

 

 

A Kormány 

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §-ának (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében 

eljárva, 

a 14. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 

törvény 118. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) 

bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, 

a 15. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 

törvény 118. § (4) bekezdésében és a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. 

évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

15. cikk (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, 

a következőket rendeli el: 

 

1. Általános szabályok 

 

1. § 

 

E rendelet szabályait kell alkalmazni a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

(a továbbiakban: Szjt.) 41/A. § (1) bekezdése szerinti árva mű felhasználásának 

engedélyezésére, valamint az ilyen mű kedvezményezett intézmény által történő 

felhasználására. 

 

2. § 

 

(1) Az árva mű felhasználását megelőző jogosultkutatást az adott mű vagy 

teljesítmény típusára vonatkozó – a (2)-(6) bekezdésben felsorolt – információforrások 

igénybevételével kell lefolytatni. 

 

(2) Kiadott könyvek jogosultjainak felkutatása során legalább a következő 

információforrásokat igénybe kell venni: 
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a) kötelespéldány-állományok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti 

Bibliográfia;  

b) könyvtárak és egyéb intézmények katalógusai, besorolási állománya; 

c) kiadói és szerzői szervezetek; 

d) a WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders) és az ISBN (International 

Standard Book Number) azonosító számról vezetett nyilvántartás, valamint a kiadott 

könyvekre vonatkozó adatbázisok; 

e) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai és 

f) az adatbázisokat és nyilvántartásokat egyesítő információforrások, különösen a 

VIAF (Virtual International Authority Files) és az ARROW (Accessible Registries of Rights 

Information and Orphan Works) és az ODR (Országos Dokumentum-ellátási Rendszer) 

adatbázis. 

 

(3) Időszaki lapok és kiadványok jogosultjainak felkutatása során legalább a 

következő információforrásokat igénybe kell venni: 

a) kötelespéldány-állományok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti 

Bibliográfia; 

b) könyvtárak és egyéb intézmények katalógusai, besorolási állománya; 

c) kiadói és szerzői szervezetek, valamint az újságírók szervezetei; 

d) az időszaki lapok, kiadványok ISSN azonosító számáról (International Standard 

Serial Number) vezetett nyilvántartás és 

e) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai. 

 

(4) Vizuális alkotások – ideértve a képzőművészeti és a fotóművészeti alkotásokat, az 

illusztrációkat, a tervezőművészeti és az építészeti alkotásokat, valamint az utóbbi művek 

vázlatait és az egyéb, könyvekben, folyóiratokban, hírlapokban és magazinokban vagy egyéb 

kiadványokban megjelent ilyen műveket is – jogosultjainak felkutatása során legalább a 

következő információforrásokat igénybe kell venni: 

a) az (2) és (3) bekezdésben említett információforrások; 

b) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai és 

c) a képügynökségek adatbázisai. 

 

(5) Audiovizuális művek és hangfelvételek jogosultjainak felkutatása során legalább a 

következő információforrásokat igénybe kell venni: 

a) kötelespéldány-állományok nyilvántartásai, különösen a Magyar Nemzeti 

Bibliográfia; 
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b) kép- vagy hangarchívumok és a könyvtárak adatbázisai; 

c) az előállítók szövetségei; 

d) a szabványokat és azonosítókat alkalmazó adatbázisok – különösen az audiovizuális 

művek esetén az ISAN (International Standard Audiovisual Number), a zeneművek esetén az 

ISWC (International Standard Musical Work Code) és a hangfelvételek esetén az ISRC 

(International Standard Recording Code) azonosító számokról vezetett nyilvántartások; 

e) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezetek adatbázisai; 

f) a közreműködőknek a műpéldányon feltüntetett névsora és az ott megjelenő egyéb 

információk és 

g) a jogosultak elkülönült részét képviselő egyéb érintett szervezetek adatbázisai. 

 

(6) A (2)-(5) bekezdésekben fel nem sorolt mű vagy teljesítmény típusok árva műként 

történő felhasználására kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: 

Hivatal) által adott engedéllyel, a 2. alcím rendelkezései szerint kerülhet sor. A jogosultak 

felkutatása során esetükben legalább a következő információforrásokat igénybe kell venni: 

a) az érintett jogosulti csoportot képviselő közös jogkezelő szervezet adatbázisai és 

b) a műtípus szerint érintett, nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények 

adatbázisai. 

 

2. Árva mű felhasználásának engedélyezése 

 

3. § 

 

(1) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemben meg kell adni a mű 

vagy a teljesítmény és - ha ez lehetséges - a jogosult, több jogosult esetén valamennyi jogosult 

azonosításra alkalmas adatait, továbbá meg kell jelölni a felhasználás módját, mértékét, 

tervezett időtartamát és egyéb olyan körülményeit, amelyek a felhasználási engedély díjának 

megállapításához szükségesek. A felhasználási engedély iránti kérelemben fel kell tüntetni, 

hogy a felhasználás közvetve vagy közvetlenül jövedelemszerzési vagy jövedelemfokozási 

célt szolgál-e. 

 

(2) A kérelemben meg kell jelölni és ahhoz csatolni kell azokat a bizonyítékokat, 

amelyek igazolják, hogy a kérelmező a felhasználási szerződés megkötése érdekében a 

jogosult kilétének és tartózkodási helyének felkutatására elvégezte a 2. § szerinti 

jogosultkutatást, és az nem járt eredménnyel. 
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(3) Ha a műnek vagy a teljesítménynek van olyan jogosultja, akinek a kiléte és 

tartózkodási helye ismert, a kérelemhez csatolni kell az e jogosulttal kötött felhasználási 

szerződést is. 

 

(4) Ha a műnek vagy a teljesítménynek több olyan jogosultja van, akinek a kiléte 

ismeretlen, vagy a kiléte ismert, de a tartózkodási helye ismeretlen, a Hivatal az engedélyt 

csak akkor adja meg, ha a benyújtott kérelem a mű vagy a teljesítmény valamennyi ilyen 

jogosultjára vonatkozik, és az engedély valamennyi ilyen jogosult tekintetében megadható.  

 

(5) Egy kérelemben egy mű vagy egy teljesítmény felhasználására kérhető engedély. 

Több műre vagy teljesítményre vonatkozóan be lehet nyújtani egy kérelmet is, ha a kérelem 

ugyanazon jogosult ugyanazon típusba tartozó műveinek vagy teljesítményeinek azonos 

felhasználási módjára vonatkozik. 

 

4. § 

 

(1) A Hivatal előtti, ezen alcímben szabályozott eljárásokért igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni, amely a Hivatal bevétele. 

 

(2) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelmet a Hivatal által e célra 

rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. Az eljárás díja 92500 forint. Ettől 

eltérően, ha a kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve, sem 

közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, az eljárás díja 

30000 forint. 

 

(3) A felhasználási engedély visszavonására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási 

díja 10500 forint. 

 

(4) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére nem adható sem mentesség, sem 

pedig – a (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül – egyéb kedvezmény. Ha a Hivatal a 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, kérelemre a díj visszatérítésének van helye.  

 

(5) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díjakat a Hivatalnak a Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási 

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

ügyszám, illetőleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím), valamint az 1B36 Egységes 

Rovatrend Azonosító szám feltüntetésével kell megfizetni. A díj a kérelem benyújtásával 

egyidejűleg válik esedékessé. 
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(6) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott díj kezelésére, elszámolására, 

nyilvántartására az államháztartás számviteléről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. 

 

5. § 

 

(1) Ha a Hivatal a 3. § (2) bekezdése szerint benyújtott bizonyítékokat az ügy 

körülményeire tekintettel nem tartja elegendőnek és a jogosult felkutatására az adott 

helyzetben további intézkedések megtételét tartja szükségesnek, emellett, ha a kérelem nem 

felel meg az e rendeletben előírt feltételeknek vagy az igazgatási szolgáltatási díjat nem 

fizették meg, a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül 

– harmincnapos határidő tűzésével, a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés 

mellett – hiánypótlásra hívja fel. Az eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a hiánypótlási 

felhívás ellenére sem fizeti meg az igazgatási szolgáltatási díjat. 

 

(2) A jogosultak felkutatása érdekében az érintett mű vagy teljesítmény típusa és az 

adott felhasználási mód figyelembevételével a Hivatal által előírt intézkedések – az ügy 

körülményeihez képest – különösen a következők lehetnek: 

a) keresés a Hivatal önkéntes műnyilvántartása alapján szerkesztett adatbázisban;  

b) keresés a jogosult tartózkodási helyének megállapítására alkalmas adatbázisokban; 

c) tájékoztatás kérése a műtípus szerint szokásos nyilvánosságra hozatalt megvalósító 

szervezetektől, a mű más felhasználását megvalósító személyektől, a mű ismert kilétű és 

tartózkodási helyű többi jogosultjától, továbbá a műtípussal kapcsolatban hatósági feladatokat 

ellátó szervezetektől; 

d) hirdetés országos napilapban. 

 

(3) Ha a kérelmező az általa csatolt bizonyítékokkal megfelelően igazolja, hogy a 

felhasználni kívánt mű vagy teljesítmény jogosultjának kiléte vagy tartózkodási helye 

ismeretlen, a Hivatal eltekinthet attól, hogy a felhasználó a 2. §-ban felsorolt egyes 

információforrásokat felkutassa. 

 

6. § 

 

(1) Ha a kérelem megfelel a 3. és 5. §-ban foglaltaknak és a kérelmező megfizette a 4. 

§ (2) bekezdése szerinti díjat, a Hivatal megadja a felhasználási engedélyt. 
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(2) A Hivatal a felhasználási engedély terjedelmét a kérelem keretei között állapítja 

meg. A 3. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetben a felhasználási engedély nem 

terjedhet túl a többi jogosulttal kötött felhasználási szerződés hatályán. 

 

(3) A felhasználás legkorábbi kezdő időpontja a határozat jogerőre emelkedésének a 

napja. Ha a felhasználás megkezdésének feltétele a felhasználási díj letétbe helyezése, a 

felhasználás legkorábbi kezdő időpontja az azt követő nap, amelyen a felhasználási díjat a 

Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-20000002 számú 

intézményi letéti számlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján, az azonosítási 

adatok (az ügyszám, illetőleg az engedélyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével 

letétbe helyezik. A letett összeggel a letevő a továbbiakban nem rendelkezhet. A letétek 

kezelésére, elszámolására, nyilvántartására az államháztartás számviteléről szóló jogszabályi 

előírásokat az Szjt. által meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

7. § 

 

(1) A felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem elbírálására a 

felhasználási engedély iránti kérelem elbírálására irányadó rendelkezések a (2) bekezdésben 

foglalt eltéréssel alkalmazandók. 

 

(2) A Hivatal a felhasználási engedély visszavonásáról szóló határozatában 

rendelkezik a jogosult kiléte vagy tartózkodási helye ismertté válásáig és az ettől az 

időponttól számított egy évig, de legfeljebb az engedély alapján még hátralévő időtartamban 

folytatható felhasználás arányos díjáról, és - abban az esetben, ha azt letétbe helyezték - 

szükség esetén a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe helyezett díj, valamint a 

Hivatal által a visszavonásról szóló határozatban meghatározott felhasználási díj közötti 

különbözet visszautalásáról. 

 

8. § 

 

(1) Az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekről a Hivatal bárki 

által megtekinthető, elektronikus úton hozzáférhető nyilvántartást vezet. 

 

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az árva művel kapcsolatos ügyszámot, a mű 

vagy teljesítmény azonosítására alkalmas adatokat, a művel vagy teljesítménnyel 

kapcsolatban engedélyezett felhasználás terjedelmére vonatkozó adatokat, a felhasználási díj 

mértékét és letétbehelyezésének napját, a felhasználási engedély visszavonásának tényét és 

hatályát. A nyilvántartásban a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban folyamatban lévő 

eljárások tényét és tárgyát is fel kell tüntetni. 
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(3) A felhasználási engedély jogosultjának írásban megadott hozzájárulása esetén a 

Hivatal a felhasználó azonosítására alkalmas és a vele való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő 

adatokat nyilvánosságra hozhatja, és azokat nyilvántartásában bárki számára hozzáférhetővé 

teheti. 

 

(4) Az árva művel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti adatok változását a 

nyilvántartáson a Hivatal - a módosítás időpontjára való utalással - haladéktalanul átvezeti. 

 

3. Árva mű kedvezményezett intézmény által történő felhasználása 

 

9. § 

 

(1) A kedvezményezett intézmény az Szjt. 41/G. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a 

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal által létrehozott egységes online nyilvántartás (a 

továbbiakban: BPHH-nyilvántartás) e célból működtetett felületén keresztül teheti meg. 

 

(2) A Hivatal a bejelentést érintő adattovábbítási feladatát a BPHH-nyilvántartás 

felületén keresztül látja el. 

 

(3) A kedvezményezett intézmény akkor kezdheti meg az árva mű Szjt. 41/F. § 

szerinti felhasználását, amikor annak adatai a BPHH-nyilvántartásnak a nyilvánosság számára 

elérhető felületén hozzáférhetővé válnak. 

 

10. § 

 

(1) Az árva mű vagy teljesítmény jogosultja az árva mű jogállás megszüntetése 

érdekében történő fellépését a BPHH-nyilvántartás felületén keresztül vagy közvetlenül a 

kedvezményezett intézmény felé írásban teheti meg. A jogosult BPHH-nyilvántartás felületén 

keresztül történő fellépéséről a kedvezményezett intézmény a BPHH-nyilvántartás útján 

értesül.  

 

(2) A kedvezményezett intézmény az (1) bekezdés szerinti fellépésről való 

tudomásszerzést követően az érintett mű vagy teljesítmény felhasználását csak akkor 

folytathatja, ha erre a jogosulttól engedélyt kapott vagy az (1) bekezdés szerinti fellépés 

nyilvánvalóan alaptalan. 
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(3) Ha a jogosult kiléte és tartózkodási helye a kedvezményezett intézmény számára 

ismertté válik, a kedvezményezett intézmény haladéktalanul köteles intézkedni, hogy az általa 

az Szjt. 41/G. § (1) bekezdése szerint bejelentett árva mű jogállása a BPHH-nyilvántartásban 

megváltozzon.  

 

11. § 

 

(1) A jogosult a műve vagy teljesítménye Szjt. 41/F. § szerinti felhasználása fejében az 

e rendelet mellékletében megállapított megfelelő díjazást követelheti. A díj megfizetését a 

kedvezményezett intézménytől közvetlenül, írásban, a 10. § (1) bekezdés szerinti fellépésétől 

számított hat hónapon belül követelheti.  

 

(2) A kedvezményezett intézmény az (1) bekezdés alapján járó díjat az ott megjelölt 

írásbeli megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a jogosult 

részére. 

 

(3) Ha a kedvezményezett intézmény az (1) bekezdés alapján járó díjat az előírt 

határidőben nem fizeti meg, vagy ha a jogosult a mellékletben meghatározott díj mértékét a 

felhasználás sajátos körülményeire tekintettel vitatja, a jogosult az igényét – a szerzői jogi 

perekre irányadó szabályok szerint – bírósági úton érvényesítheti. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését 

követő nyolcadik napon lép hatályba. 

(2) Az 1-11. §-ok, a 13. § és a 16. § 2014. október 29-én lépnek hatályba. 

 

13. § 

E rendelet 1-11. §-ai, 13. §-a és 16. §-a az árva művek egyes megengedett 

felhasználási módjairól szóló, 2012. október 25-i 2012/28/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálják. 

 

14. § 
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Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek 

végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A bejelentés napja az a nap, amelyen a Hivatalhoz beérkezett bejelentés legalább a 

következőket tartalmazza:) 

 

„a) utalást a tanúsítvány iránti igényre a termék megnevezésével;” 

 

15. § 

Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés f) pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

[A következő beadványok (a továbbiakban együtt: iparjogvédelmi beadvány) 

elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített 

elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújthatók be:] 

 

„f) védjegyügyekben védjegybejelentés, védjegymegújítási kérelem, a védjegy 

jogosultjának vagy képviselőjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) 

bekövetkezett változásoknak a védjegylajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, 

gyorsított eljárás vagy különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem, 

lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, iratbetekintésre vonatkozó kérelem, továbbá 

a nemzetközi védjegybejelentés, és az annak továbbítására vonatkozó kérelem, valamint a 

nemzetközi lajstromozásból eredő oltalommal kapcsolatos kérelmek továbbítására irányuló 

kérelem;” 

 

16. § 

Hatályát veszti az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm. rendelet. 
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1. melléklet a …./2014. (…) Korm. rendelethez 

 

1. Az árva műnek az Szjt. 41/F. § (1) bekezdése alapján a kedvezményezett intézmény 

által történő felhasználásával összefüggésben a jogosultakat együttesen a következő díjazás 

illeti meg: 

 

a) szép- és szakirodalmi művek esetében szerzői ívenként 5000 Ft, 

 

b) verses művek esetében soronként 10 Ft, 

 

c) gyűjteményes műnek minősülő irodalmi művek szerkesztője számára szerzői 

ívenként 1000 Ft; 

 

d) filmalkotások és más audiovizuális művek esetében műpercenként 100 Ft; 

 

e) hangfelvételek esetében műpercenként 100 Ft; 

 

f) a közszolgálati médiaszolgáltató rádió- vagy televízió-szervezet által 2002. 

december 31-ig előállított és az archívumában található hangfelvételek, filmalkotások 

és más audiovizuális művek esetében műpercenként 50 Ft.  

 

2. A 1. pontban meghatározott díjak nem érintik a jogosultaknak a szerzői jogok és a 

szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezelésében érvényesített díjait és díjigényeit. 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 0

2. 0

3. 0

Az SZTNH-nak rendelkezésére állnak a döntés végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti és 

tárgyi feltételek. A 2012/28/EU irányelv átültetésének eredményeként a kedvezményezett intézményekre 

háruló kötelezettségek (jogosultkutatás elvégzése, nyilvántartás vezetése, elektronikus megküldése) 

teljesítésének előreláthatólag – és az előterjesztést megelőzően a felhasználók körében végzett 

kérdőíves konzultáció alapján – nincsen személyi és tárgyi akadálya.

Piaci szereplők esetén

0 Ft

igen 

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

0 Ft

szerzők és szomszédos jogi jogosultak

felhasználók

jogharmonizációs kötelezettség,  joggyakorlati szempontok

2014. feburár 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

0

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

2. Hatások összefoglalója

Csökkennek

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
XX-EUJFO/

1 nap

Az árva mű felhasználásával kapcsolatos 

részletes szabályokról szóló 

kormányrendelet

-

KIM

KIM, SZTNH középtáv

 -  -

Végrehajtás feltétételei

a 2012/28/EU  irányelv elfogadása 

kormányrendelet alkotás

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

kedvezményezett intézmények (könyvtárak, 

0



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta:

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai?

V. EGYÉB HATÁSOK

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai?

Teljes hatás

nem

dr. Bendzsel Miklós, dr. Répássy Róbert
…………………………………….

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai? nem


