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I. Utasítások

A belügyminiszter 1/2020. (I. 16.) BM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a  következő 
utasítást adom ki:

1. § (1) A  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22.  § (1)  bekezdése szerint 
dr. Végh Zsuzsanna asszonyt miniszteri biztossá nevezem ki.

 (2) A miniszteri biztos feladata az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság rendvédelmi szervvé történt átalakulásával 
összefüggő feladatok koordinálása.

 (3) A miniszteri biztos kinevezése 2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig szól.

2. §  A miniszteri biztos tevékenységét a Kit. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel a belügyminiszter irányítja.

3. §  A miniszteri biztos a feladatainak végrehajtása érdekében kapcsolattartásra, egyeztetésre, továbbá adat, információ, 
illetve irat bekérésére jogosult.

4. §  A miniszteri biztos a feladatát az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatójával együttműködve látja el.

5. §  A miniszteri biztos feladatainak ellátásáról havonta jelentést tesz a belügyminiszternek.

6. §  A miniszteri biztost a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazás és juttatások illetik meg.

7. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Ez az utasítás 2020. július 1-jén hatályát veszti.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 3/2020. (I. 16.) EMMI utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást 
adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdése alapján 
2019.  december 1. napjától 2020. október 31. napjáig tartó határozott időre dr. Szentes Tamást a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézet és a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet 
menedzsmentjének fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki. 

2. §  A miniszteri biztos feladatai:
a) operatív szintek együttműködésének kialakítása rövid, közép- és hosszú távon, vezetői szintek erősítése, 

vezetői, orvosi és ápolási szintek együttműködésének, jogosultsági köreinek kiépítése; kórház és 
rendelőintézet funkciók szétválasztása, vezetés és operatív hatáskörök kijelölése, együttműködési utak 
erősítése;
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b) rendszerszemlélet felépítése, szakmai ellenőrzési pontok (orvosszakmai, ápolási, gazdasági, műszaki, humán), 
minőségirányítási gyakorlat kiépítése, képzési tervek lefektetése, raktározási gyakorlat racionalizálása, 
felelősségi körök megerősítése, szükség szerinti létrehozása, vezető (felső, közép) értékelő rendszer 
(negyedéves), ezzel együtt operatív szintek értékelési rendszerének kialakítása, transzparens monitoring 
rendszer egészségügyi ellátás szerinti funkciók alapján történő felépítése; 

c) vezetői beszámoló és hatékonyságelemzés (rövid és hosszú távú) rendszerének kidolgozása, 
a  betegellátásban szükséges orvosszakmai döntések gazdasági aspektusokkal történő összehangolása, 
költségtudatosság beépítése.

3. §  A miniszteri biztos a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése szerint havi bruttó 800 000 Ft összegű díjazásra és az állami vezetői 
juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra 
jogosult. 

4. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

5. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti miniszteri biztos kinevezéséről szóló 31/2018. (XI. 9.) EMMI utasítás.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A honvédelmi miniszter 1/2020. (I. 16.) HM utasítása  
az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás 
módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. §  Az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás 1.  § 
(1)  bekezdésében, 2.  §-ában, 4.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, 5/A.  § (1)  bekezdésében, 
5/B.  §  (1)  bekezdésében, 5/C.  § (1)  bekezdésében, 5/E.  § (1)  bekezdésében és 5/F.  § (1)  bekezdésében 
a „2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg lép.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 1/2020. (I. 16.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörömben eljárva az alábbi 
utasítást adom ki:

1. §  László András Aurél miniszteri biztos kinevezéséről szóló 10/2019. (IV. 4.) ITM utasításban foglalt miniszteri biztosi 
kinevezését 2020. január 1-jei hatállyal visszavonom.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 10/2019. (IV. 4.) ITM utasítás.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2/2020. (I. 16.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 221. § (2) bekezdése alapján biztosított jogkörömben eljárva az alábbi 
utasítást adom ki:

1. §  Kucsák László miniszteri biztos kinevezéséről szóló 14/2018. (XII. 7.) ITM utasításban foglalt miniszteri biztosi 
kinevezését 2020. január 1-jei hatállyal visszavonom.

2. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 14/2018. (XII. 7.) ITM utasítás.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 3/2020. (I. 16.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdése alapján 
2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig Úsz Illést a fejlesztéspolitikai kommunikáció összehangolásáért 
felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között –
a) összehangolja az egyes gazdasági térségek létrehozásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, 

forráskoordinációs ügyekben döntés-előkészítői feladatokat lát el, javaslatot tesz,
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b) területi, illetve határon túli kapcsolattartás vonatkozásában javaslatot fogalmaz meg kiemelt komplex, illetve 
pilot programok kidolgozására és azok jóváhagyása esetén felügyeli azok végrehajtását,

c) felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és 
végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott 
feladatok végrehajtását.

 (2) A miniszteri biztos tevékenységét a feladatköre szerint illetékes politikai és szakmai felsővezetőkkel szoros 
együttműködésben végzi.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét – az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár útján – a miniszter irányítja.

4. § (1) A miniszteri biztos tevékenységéért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti díjazásra és – a (2) bekezdésben 
meghatározott kivétellel az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott juttatásokra jogosult.

 (2) A miniszteri biztos a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti juttatás igénybevételére nem jogosult.

5. §  A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerinti titkárság nem segíti.

6. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 4/2020. (I. 16.) ITM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM utasítás módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
a következő utasítást adom ki:

1. §  A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2019. (IV. 4.) ITM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) a következő 1/A. §-sal 
egészül ki: 
„1/A. § A miniszteri biztos 2020. január 1-jétől feladatait a természeti erőforrások felhasználásáért felelős miniszteri 
biztosként látja el.”

2. §  Az Utasítás 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § A miniszteri biztos tevékenységét a miniszter irányítja.”

3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A legfőbb ügyész 1/2020. (I. 16.) LÜ utasítása  
a tűzvédelemről

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a  tűz elleni védekezésről, 
a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a  tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 
30/1996. (XII. 6.) BM rendeletre is figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. A tűzvédelmi tevékenység irányítása, ellenőrzése, szervezete

1. §  A legfőbb ügyész
a) irányítja az  ügyészi szervek és az  Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban együtt: ügyészségi szerv) 

tűzvédelmi tevékenységét,
b) utasításban meghatározza a  tűzvédelmi tevékenység szervezetét, feladat- és hatáskörét, működésének 

rendjét.

2. §  A gazdasági főigazgató
a) a Legfőbb Ügyészségen gondoskodik a tűzvédelmi feladatok ellátásáról, más ügyészségi szervnél felügyeli és 

ellenőrzi e tevékenységet,
b) gondoskodik a tűzvédelemről szóló legfőbb ügyészi utasítás tervezetének elkészítéséről,
c) a felújítások, építési beruházások során figyelemmel kíséri a tűzvédelmi követelmények teljesülését,
d) az ügyészség területén a  kivitelezési (beruházási, felújítási, karbantartási) munkára kötött szerződésekben 

gondoskodik a tűzvédelmi feladatok rögzítéséről és a felelősség elhatárolásáról,
e) jóváhagyja a Legfőbb Ügyészség tűzvédelmi szabályzatát.

3. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló vezető
a) gondoskodik az  irányítása, illetve vezetése alá tartozó szervezeti egységekben a  tűzvédelem 

követelményeinek megvalósításáról, a tűzmegelőző intézkedések megtételéről,
b) gondoskodik a  munkáltatói jogkörébe tartozó ügyészségi alkalmazottak tűzvédelmi oktatáson való 

részvételéről,
c) gondoskodik a  szemléken, hatósági ellenőrzéseken tapasztalt vagy tudomására jutott tűzvédelmi 

hiányosságok, szabálytalanságok saját hatáskörben, illetve szakmai szervek bevonásával történő 
felszámolásáról,

d) intézkedik a tűzveszélyes állapot megszüntetésére,
e) biztosítja a tűzvédelem szükséges anyagi, tárgyi feltételeit,
f ) jóváhagyja a tűzvédelmi szabályzatot és gondoskodik közzétételéről,
g) gondoskodik az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséről, az előírt nyilvántartások vezetéséről.

 (2) A Legfőbb Ügyészségen
a) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatot a Gazdasági Főigazgatóság,
b) az (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatot a Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Hivatala teljesíti.

 (3) A főügyész jogköre az (1) bekezdés vonatkozásában az irányítása alá tartozó járási és járási szintű ügyészségekre is 
kiterjed.

4. § (1) A  tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátására a  Gazdasági Főigazgatóságon szakirányú végzettséggel 
rendelkező személyt kell foglalkoztatni, akinek a munkaköri megnevezése: tűzvédelmi referens.

 (2) A tűzvédelmi referens
a) szervezője az ügyészség tűzvédelmi operatív tevékenységének,
b) felelős a  tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott, a  munkáltató feladatkörébe tartozó 

szabályozási, oktatási, ellenőrzési feladatok ellátásáért, és hiányosság esetén kezdeményezi annak 
felszámolását,

c) a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet szerint elkészíti, és szükség szerint 
aktualizálja a tűzvédelmi szabályzatot,
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d) ellenőrzi a tűzvédelmi tárgyú irányító intézkedések és a munkáltatói jogkört gyakorló vezető feladatkörébe 
tartozó tűzmegelőzési feladatok végrehajtását, szükség szerint intézkedést kezdeményez a  munkáltatói 
jogkört gyakorló vezető felé,

e) ellátja a Legfőbb Ügyészségen a tűzvédelmi felelős feladatait,
f ) a beruházás, felújítás, karbantartás, fejlesztés tervegyeztetése és megvalósítása során javaslataival elősegíti 

a tűzmegelőzés követelményeinek érvényesülését, részt vesz az átadás-átvételi eljárásban,
g) részt vesz a hatósági ellenőrzésen,
h) elkészíti a tűzvédelmi oktatások tematikáját,
i) megszervezi a tűzvédelmi felelősök továbbképzését,
j) évente célellenőrzéseket végez, soron kívüli tűzvédelmi szemlét tart az ügyészség munkavégzési helyein, és 

jogosult a  tűzmegelőzési előírásokat megszegő alkalmazottat felszólítani – a  közvetlen szolgálati felettes, 
valamint a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető bevonásával – a  tűzveszélyes magatartás azonnali 
befejezésére,

k) kezdeményezi és figyelemmel kíséri az időszakos szemlék alkalmával tapasztalt hiányosságok felszámolását.
 (3) A tűzvédelmi referens részére minden ügyészségi alkalmazott köteles a feladatai ellátásához szükséges tájékoztatást 

megadni.

5. § (1) A  tűzvédelemmel kapcsolatos, más ügyészségi alkalmazott feladatkörébe nem tartozó helyi ügyek intézésére 
az ügyészségi alkalmazottak közül tűzvédelmi felelőst bíz meg
a) a főügyész a főügyészségre,

aa) a  fellebbviteli főügyész egyetértésével a  székhelyén működő fellebbviteli főügyészségre, illetve 
a fővárosi főügyész a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségre és

ab) a főügyészségnek alárendelt járási és járási szintű ügyészségekre,
b) az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója az Országos Kriminológiai Intézetre
kiterjedő feladatkörrel.

 (2) A tűzvédelmi felelős
a) rendszeresen ellenőrzi a tűzmegelőzésre vonatkozó előírások betartását, azok megvalósulását,
b) részt vesz a  hatósági ellenőrzésen, valamint – a  helyi sajátosságokra tekintettel – a  tűzvédelmi szabályzat 

elkészítésében és szükség szerinti aktualizálásában,
c) gondoskodik a  megfelelő mennyiségű és minőségű tűzoltóeszköz, tűzvédelmi felszerelés beszerzéséről, 

felszereléséről,
d) nyilvántartja a  hatáskörébe tartozó tűzvédelmi felszereléseket, berendezéseket, készülékeket, gondoskodik 

az eszközök üzemképességének fenntartásáról, rendszeres karbantartásukról és felülvizsgálatukról,
e) intézkedik a  3.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott időszakos kötelező felülvizsgálatok 

végrehajtásáról,
f ) vezeti a szükséges nyilvántartásokat,
g) gondoskodik a tűzvédelmi oktatás megtartásáról,
h) az ügyészségi alkalmazottat, illetve az  ügyészség működési körén belül tartózkodó személyt jogosult 

a tűzbiztonság érdekében figyelmeztetni,
i) az élet vagy testi épség közvetlen veszélye esetén utasítást ad a  tevékenység azonnali befejezésére, 

illetve  megteszi a  veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges halaszthatatlan intézkedéseket, és 
az  intézkedésről a  munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt, valamint a  tűzvédelmi referenst haladéktalanul 
tájékoztatja.

 (3) A tűzvédelmi felelős részére minden ügyészségi alkalmazott köteles a feladatai ellátásához szükséges tájékoztatást 
megadni.

2. A tűzmegelőzéssel és a tűzoltással kapcsolatos feladatok

6. § (1) A  tűzvédelmi felelős tűzvédelmi oktatásban részesíti az  ügyészségi alkalmazottat a  tűz elleni védekezésről, 
a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22.  § (3)  bekezdésében meghatározottak 
szerint.
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 (2) Az  oktatás anyagát a  tűzvédelmi referens készíti el, és szükség szerint – de legalább évente – felülvizsgálva 
gondoskodik elérhetővé tételéről az ügyészségi intraneten.

 (3) Elméleti oktatáson ismertetni kell
a) az általános és helyi tűzvédelmi előírásokat,
b) a tűz- és robbanásveszély lehetséges okait, a megelőzés módjait,
c) a tűz esetén követendő magatartást, a tűzjelzéssel, riasztással, mentéssel, kiürítéssel kapcsolatos feladatokat,
d) a dohányzás tilalmi szabályait,
e) az elektromos berendezések használatából eredő tűzveszélyeket,
f ) az éghető folyadékok, gázok, szilárd anyagok tárolási szabályait és
g) a tűzvédelmi szabályok megszegésének esetleges jogkövetkezményeit.

 (4) Gyakorlati oktatás keretében ismertetni kell és be kell mutatni
a) a tűzoltás – létesítményben elhelyezett – eszközeit, azok működését,
b) a menekülési útvonalakat, vészkijáratokat, valamint a kiürítés lehetőségét,
c) a tűzjelzés, riasztás módjait és
d) a villany-, gáz-, fő- és szakaszoló kapcsolókat, elzáró szerelvényeket.

 (5) Az  oktatás történhet az  írásos ismertető anyag átadásával, az  ügyészségi intraneten való közzétételével, illetve 
élőszóban. Az  ügyészségi alkalmazott az  oktatási anyagban foglaltak tudomásulvételét és magára nézve kötelező 
érvényét a tűzvédelmi felelős által megküldött aláírási íven igazolja.

 (6) Az  ügyészség területén szolgáltatást végző vállalkozásokkal nem köthető szerződés, ha nem vállalnak írásban 
kötelezettséget a munkavállalóik tűzvédelmi oktatására.

7. § (1) Tűz észlelése esetén a tűzjelzés után vagy azzal egy időben riasztani kell a  létesítményben tartózkodókat, szükség 
esetén meg kell kezdeni a  személyek kimenekítését. A  riasztást követően meg lehet kezdeni a  rendelkezésre álló 
tűzoltó eszközökkel a  tűz oltását. A  tűzoltóság megérkezésétől kezdődően mindenki köteles a  tűzoltásvezető 
utasítása szerint eljárni.

 (2) A  tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is be kell jelenteni 
a tűzoltóságnak, és a kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni.

8. §  Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet előírásai szerint 
végezhető.

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

10. §  Hatályát veszti az ügyészi szervek tűzvédelmi szabályzatáról szóló 18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás.

  Dr. Polt Péter s. k.,
  legfőbb ügyész
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A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasítása  
a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás 29. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.  § (2)  bekezdés f )  pontja alapján a  következő utasítást 
adom ki:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya, alkalmazási köre

1. § (1) Az  utasítás hatálya a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál (a továbbiakban: NKFI Hivatal) 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2019. évi CXXV. törvény alapján kinevezett és a  munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban együtt: munkatársak) terjed ki.

 (2) Az  utasítás rendelkezéseit az  NKFI Hivatal feladatellátása során felmerülő hivatali célú gépjárműhasználatra kell 
alkalmazni.

 (3) Az  NKFI Hivatal elnöke és az  elnökhelyettesei számára az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) 
Korm.  rendelet szerint biztosítható személyes gépjárműhasználat. Az  NKFI Hivatal elnökét a  jelen utasítás szerinti 
teljes gépjárműhasználat a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint az  állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) 
Korm. rendelet felhatalmazásában foglaltak alapján illeti meg.

 (4) Az  NKFI Hivatal feladatainak ellátása érdekében – üzemeltetési módjukat tekintve – a  következő gépjárművek és 
utazási módok vehetők igénybe:
a) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által üzemeltetett, az NKFI Hivatalhoz rendelt 

gépkocsivezetővel használható gépjárművek,
b) a  KEF által üzemeltetett olyan gépjárművek, amelyekkel a  forgalmi engedélybe bejegyzett számú személy 

szállítható, és amelyekhez a KEF gépkocsivezetőt nem biztosít (a továbbiakban: kulcsos gépjármű),
c) saját (vagy közeli hozzátartozói) tulajdonú gépjármű,
d) a  személyszállítás díjaként fizetendő készpénzt helyettesítő eszköz, szigorú számadású, egyedileg 

sorszámozott, a  KEF Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatósága (a továbbiakban: KGI) által beszerzett 
plasztikkártyával (a továbbiakban: taxikártya) igénybe vett taxiszolgáltatás,

e) utólagos elszámolás keretében történő taxiszolgáltatás igénybevétele.
 (5) Az NKFI Hivatalnál az arra jogosultak számára a gépjárműveket a KEF a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról 

szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.  § (4)  bekezdése szerinti megállapodás alapján biztosítja, és végzi azok 
üzemeltetését.

 (6) Az NKFI Hivatal elnöke a hivatali utazás jelen utasításban foglalt feltételeitől kivételesen indokolt esetben eltérhet 
akkor, ha azt jogszabály vagy az NKFI Hivatal belső szabályozása nem zárja ki.

2. A hivatali célú gépjárműhasználatra vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) Hivatali célú használatnak minősül
a) hivatali iratok kézbesítése, ha az irat sürgőssége, bizalmas jellege, jogszabály vagy belső szabályozás előírása 

vagy a hivatalos címzett ezirányú rendelkezése a postai kézbesítéssel szemben azt indokolja,
b) pénzszállítás,
c) külföldi vendégek programjának szervezésével összefüggő szállítás,
d) Budapest közigazgatási határain belül – az  NKFI Hivatal székhelyétől eltérő helyen – ellátandó hivatali 

feladatok, külső munkavégzés (így különösen az  NKFI Hivatal szervezésében vagy részvételével megtartott 
tárgyalás, konferencia),

e) munkatársak belföldi vagy ideiglenes külföldi kiküldetése,
f ) egyéb, a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

42/2019. (XI. 25.) ITM utasításban meghatározott feladatok ellátása érdekében Magyarország határain belül 
szükséges utazás, egyéb egyeztetés, ügyintézés (így különösen helyszíni ellenőrzés), ide nem értve 
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a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendeletben meghatározott munkába 
járás, valamint hazautazás céljából igénybe vett utazást.

 (2) A  hivatali célú gépjárműhasználatot szükség esetén az  NKFI Hivatal a  KEF állományában álló gépkocsivezetővel 
biztosítja.

 (3) Az  1.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontja szerinti (kulcsos gépjármű, saját tulajdonú gépjármű) gépjárműhasználatra 
–  a  vonatkozó hivatali engedélyezési eljárás mellett – akkor van lehetőség, ha a  gépjárművet igénybe vevő 
munkatárs rendelkezik valamennyi, az adott igénybevételi formához szükséges érvényes engedéllyel.

 (4) Az  1.  § (4)  bekezdés d)–e)  pontjai szerinti taxiszolgáltatás igénybevételére kizárólag a  vonatkozó engedélyekkel 
rendelkező szolgáltatónál van lehetőség, az  NKFI Hivatal nevére kiállított számlával. Az  NKFI Hivatal munkatársai 
által taxikártyával igénybe vehető szolgáltató nevéről és elérhetőségéről a  Költségvetési Főosztály üzemeltetési 
feladatok ellátásáért felelős szervezeti egysége a taxikártya átadásakor tájékoztatást ad.

 (5) A  hivatali célú gépjárműhasználat során szükségszerűen felmerülő parkolási díjak elszámolását – amennyiben 
a gépjármű használója a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél nincs regisztrálva – az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztály 
gazdasági feladatokért felelős szervezeti egysége végzi.
a) Azon parkolási költséget, amely ideiglenes külföldi és belföldi kiküldetések, valamint egyéb hivatalos 

utazások rendjéről szóló NKFIH utasítás (a továbbiakban: Kiküldetési utasítás) alapján elrendelt ideiglenes 
külföldi és belföldi kiküldetés során merült fel, a  gazdasági feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 
a parkolószelvények leadását követően utólagosan elszámolja.

b) Azon hivatali célú gépjárműhasználat során felmerült parkolási költség elszámolására, amelynek elrendelése 
nem a  Kiküldetési utasítás alapján történt, a  parkolószelvény(ek)nek az  illetékes parkolási társaságtól 
a  Költségvetési Főosztály által bekért, az  NKFI Hivatal részére kiállított számlának a  gazdasági feladatok 
ellátásáért felelős szervezeti egységre történő leadását követően utólagos elszámolás keretében van 
lehetőség.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A KEF által üzemeltetett, gépkocsivezetővel igénybe vehető gépjármű használata

3. § (1) Gépkocsivezetővel használható gépjármű igénylésére a  2.  § (1)  bekezdése szerinti hivatali cél fennállása esetén, 
esetileg és – a  2.  § (1)  bekezdés a)–b)  pontja kivételével – abban az  esetben van lehetőség, ha az  igénylő nem 
rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel, vagy ha a gépjármű vezetésében egyéb okból akadályozott.

 (2) Gépkocsivezetővel igénybe vehető gépjármű iránti igényt – az  (1)  bekezdésben foglaltak fennállása esetén – 
az alábbiak terjeszthetnek elő:
a) elnökhelyettes és főosztályvezető saját részre,
b) osztályvezető és beosztott munkatárs saját részre a főosztályvezető jóváhagyásával.

 (3) A  gépjárműigénylést a  (2)  bekezdés szerinti személy – a (2)  bekezdés b)  pontja esetén az  előírt vezetői 
jóváhagyással  – az 1.  melléklet szerint kitöltött nyomtatványon, lehetőség szerint két munkanappal a  tervezett 
használat előtt köteles megküldeni az  üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység munkatársa 
(a  továbbiakban: Üzemeltetési ügyintéző) részére, aki gondoskodik az  igényelt gépjármű gépkocsivezetővel való 
rendelkezésre bocsátásáról. Amennyiben technikai vagy munkaszervezési okból a  gépjárművet ilyen módon 
a jelzett időpontban nem lehet biztosítani, az igénylő azonnali értesítésével egyidejűleg az Üzemeltetési ügyintéző 
intézkedik az  utazás más módon való megszervezéséről (így különösen taxikártyát ad ki, vagy tájékoztatja 
az  érintettet a  saját gépjármű használatának, illetve taxiszolgáltatás igénybevételének lehetőségéről és módjáról, 
szükség szerint megszervezi az utazást).

 (4) A  gépjármű rendelkezésre bocsátására és használatára, a  menetlevél-vezetési kötelezettségre vonatkozóan a  KEF 
eljárásrendje és előírásai szerint kell eljárni azzal, hogy részletesen dokumentálni kell, mely személy, milyen 
időszakban, milyen úti célra vette igénybe a  gépjárművet, továbbá az  igénybevétel oda-vissza távolságon mérve 
hány km hosszúságú volt, rögzítve az indulási és visszaérkezési óraállást is.

 (5) Amennyiben a  gépjármű igénybevétele érdemben eltér az  igénybejelentésben írtaktól, az  igénylő köteles 
az  eltérésre okot adó körülményekről 5 munkanapon belül a  Költségvetési Főosztály vezetőjét (Költségvetési 
Főosztály vezetőjének igénylése esetén az  elnököt) feljegyzésben tájékoztatni. A  gépjármű többlet-igénybevétele 
–  a  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  főosztályvezető véleményének kikérését követően – a  Költségvetési 
Főosztály vezetőjének jóváhagyása mellett igazolható, a  Költségvetési Főosztály vezetője esetén a  gépjármű 
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többlet-igénybevételét az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá. Jóváhagyás hiányában az igénybevevő köteles a többlet-
igénybevétel költségét megtéríteni.

 (6) Az  NKFI Hivatal hivatalos iratainak személyes kézbesítését a  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti körben 
az  üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység végzi, ezen kézbesítési feladatokat a  hivatali 
gépjárműhasználattól elkülönítetten kezelve és nyilvántartva. Hivatalos irat gépjárművel történő kézbesítését 
– az  irat kézbesítésre történő írásbeli átadásával – az NKFI Hivatal bármely munkatársa kérheti a 2. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti hivatali cél fennállása esetén azzal, hogy az irat kézbesítését az üzemeltetési feladatok ellátásáért 
felelős szervezeti egység legkésőbb az  iratnak a  részére történő átadását követő munkanapon teljesíti. Az  iratnak 
a üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység részére való átadásának napján történő vagy azonnali 
kézbesítését az  NKFI Hivatal főosztályvezetője, elnökhelyettese vagy elnöke igényelheti az  Üzemeltetési 
ügyintézőnél.

4. A KEF által üzemeltetett kulcsos gépjármű igénybevétele és használata

4. § (1) Kulcsos gépjármű igénybevételének feltétele a 2. § (1) bekezdése szerinti hivatali célon túl, hogy az azt kérelmező 
rendelkezzen a  KEF által kiállított, érvényes állami gépkocsi vezetési engedéllyel, továbbá hogy a  használatot 
számára a jelen §-ban meghatározott jogosult a jelen utasításban foglaltak szerint engedélyezze.

 (2) A kulcsos gépjármű hivatali használatát a jelen bekezdés szerinti rendben kell engedélyeztetni.
a) Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei részére, a 2. § (1) bekezdés c)–f ) pontja szerinti célból:

aa) igénylés maximális időtartama: egy hét,
ab) előterjesztője: elnökhelyettes,
ac) jóváhagyója: Költségvetési Főosztály vezetője,
ad) dokumentumai: a  2.  melléklet és az  érintett időszak gépjárműigénylést megalapozó hivatali 

eseményeinek összefoglalója.
b) Esetileg az NKFI Hivatal főosztályvezetője részére, a 2. § (1) bekezdés c)–f ) pontja szerinti célból:

ba) igénylés maximális időtartama: egy naptári nap, határozott időtartam (az NKFI Hivatal elnöke által 
elrendelt belföldi vagy külföldi kiküldetés esetén a  kiküldetés időtartama, az  NKFI Hivatal által 
fogadott hivatalos delegáció fogadásához kapcsolódó feladatok esetén a  delegáció 
itt-tartózkodásának időtartama),

bb) előterjesztője: főosztályvezető,
bc) jóváhagyója: Költségvetési Főosztály vezetője, a Költségvetési Főosztály vezetőjének kérelme esetén 

az elnök,
bd) dokumentumai: a  2.  melléklet és az  érintett nap gépjárműigénylést megalapozó hivatali 

eseményeinek összefoglalója.
c) Esetileg az NKFI Hivatal osztályvezetője, beosztott munkatársa részére, a 2. § (1) bekezdés c)–f ) pontja szerinti 

célból:
ca) igénylés maximális időtartama: egy naptári nap, határozott időtartam (az NKFI Hivatal elnöke által 

elrendelt belföldi vagy külföldi kiküldetés esetén a  kiküldetés időtartama, az  NKFI Hivatal által 
fogadott hivatalos delegáció fogadásához kapcsolódó feladatok esetén a  delegáció 
itt-tartózkodásának időtartama),

cb) előterjesztője: főosztályvezető,
cc) jóváhagyója: Költségvetési Főosztály vezetője,
cd) dokumentumai: a  2.  melléklet és az  érintett nap gépjárműigénylést megalapozó hivatali 

eseményeinek összefoglalója főosztályvezetői jóváhagyással.
d) Az NKFI Hivatal képviseletében rendszeres helyszíni ellenőrzést végző munkatárs részére, a 2. § (1) bekezdés 

f ) pontja szerinti célból:
da) igénylés maximális időtartama: a megbízólevél szerinti határozott időtartam,
db) előterjesztője: főosztályvezető,
dc) jóváhagyója: Költségvetési Főosztály vezetője,
dd) dokumentumai: a  2.  melléklet és az  érintett időszak gépjárműigénylést megalapozó hivatali 

eseményeinek összefoglalója (helyszíni ellenőrzéseket is tartalmazó ellenőrzési terv).
 (3) A  KEF tulajdonában álló kulcsos gépjárművek használata, valamint az  esetleges felelősségi kör kérdésében 

a  KEF-nek az  általa üzemeltetett Ellátási Portálon tájékoztató formájában közzétett eljárásrendjét és előírásait kell 
alkalmazni.
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 (4) A  kulcsos gépjármű iránti igénylést a  (2)  bekezdés a)–d)  pontja szerinti előterjesztő személy a  2.  melléklet szerint 
kitöltött nyomtatványon, legalább két munkanappal a tervezett használat előtt köteles megküldeni az Üzemeltetési 
ügyintéző részére, aki gondoskodik annak vezetői jóváhagyatásáról. Amennyiben technikai vagy munkaszervezési 
okból a  gépjárművet ilyen módon a  jelzett időpontban nem lehet biztosítani, a  Költségvetési Főosztály vezetője 
– az igénylő azonnali értesítésével egyidejűleg – az Üzemeltetési ügyintéző útján intézkedik az utazás más módon 
való megszervezéséről (így különösen taxikártyát ad ki, vagy tájékoztatja az  érintettet a  saját gépjármű 
használatának, illetve taxiszolgáltatás igénybevételének lehetőségéről és módjáról, szükség szerint megszervezi 
az utazást).

 (5) A  gépjármű rendelkezésre bocsátására és használatára, a  menetlevél-vezetési kötelezettségre vonatkozóan a  KEF 
eljárásrendje és előírásai szerint kell eljárni azzal, hogy részletesen dokumentálni kell, mely személy, milyen 
időszakban, milyen úti célra vette igénybe a  gépjárművet, továbbá az  igénybevétel oda-vissza távolságon mérve 
hány km hosszúságú volt, rögzítve az indulási és visszaérkezési óraállást is.

5. Saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő igénybevétele

5. § (1) Ha az NKFI Hivatal feladatainak ellátása a 2. § (1) bekezdése szerinti hivatali célból saját gépjármű használatát teszi 
szükségessé, saját vagy közeli hozzátartozó tulajdonában álló vagy általuk zárt végű lízingbe vett gépjármű 
(a  továbbiakban együtt: saját tulajdonú gépjármű) igénybevételének elszámolása engedélyezhető a  kulcsos 
gépjárműre vonatkozó, 4. § (1)–(2) bekezdése szerinti okból és eljárásrendben.

 (2) Saját tulajdonú gépjármű hivatali célú utazáshoz történő engedélyezése és elszámolása a  4.  melléklet szerinti 
kérelem és az 5. melléklet szerinti nyilatkozat csatolásával kérelmezhető.

 (3) A munkatárs a saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata során a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) szerinti útnyilvántartást köteles vezetni.

 (4) A  saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatáért a  munkatársat költségtérítés illeti meg. Az  utazással 
kapcsolatosan felmerülő költségek – különösen autópályadíj, parkolási díj – elszámolása a  6.  melléklet szerinti 
elszámolólap kitöltésével és a Költségvetési Főosztály gazdasági feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységéhez 
való benyújtásával történik.

 (5) Az  üzemanyag-költségtérítés megállapításánál az  adóhatóság által közzétett üzemanyagárat, valamint 
az  üzemanyag-fogyasztási normaként a  közúti gépjárművek, az  egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati 
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) 
Korm. rendeletben meghatározott alapnorma-átalányt kell figyelembe venni. A fenntartási költségtérítést az Szja. tv. 
3. számú melléklet II. pont 6. alpontja szerint kell megállapítani.

 (6) A  költségtérítés összegét a  Költségvetési Főosztály illetmény-számfejtési feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egysége az elszámolást követően haladéktalanul átutalja a munkatárs részére.

 (7) A  (2)–(6)  bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az  NKFI Hivatallal szerződéses jogviszonyban (így különösen 
megbízási szerződéses jogviszonyban) álló természetes személynek a  szerződés szerinti feladatai ellátása céljából 
szükséges saját gépjármű használata esetén azzal, hogy esetükben a 4. melléklet nem alkalmazandó.

6. Taxikártya

6. § (1) AZ NKFI Hivatal elnöke, elnökhelyettesei, továbbá az NKFI Hivatal főosztályvezetői és munkatársai jogosultak a 2. § 
(1) bekezdése szerinti hivatali célra taxikártya használatára. A taxikártyák havi és éves keretösszegét az NKFI Hivatal 
elnöke a gazdasági vezető előterjesztése alapján külön rendelkezésben állapítja meg.

 (2) A taxikártyát az Üzemeltetési ügyintéző az elnök, az elnökhelyettesek és a főosztályvezetők részére kinevezésükkel 
egyidőben adja ki, amelyet az  erre jogosult megőrzési és elszámolási kötelezettséggel vesz át. A  főosztályra 
beosztott munkatársak a  főosztályvezető engedélyével jogosultak a  főosztályvezető részére kiadott taxikártya 
használatára.

 (3) Amennyiben valamely főosztályon egy időben több munkatárs részére szükséges taxikártya biztosítása az érintett 
főosztály vezetőjének elektronikus úton tett igénybejelentése alapján, az  Üzemeltetési ügyintéző – a  vonatkozó 
felelősségi nyilatkozatnak az  igénybevevő általi aláírását követően – gondoskodik a  taxikártyák rendelkezésre 
bocsátásáról. Az  igénybevevő a  taxikártyát megőrzési és elszámolási kötelezettséggel veszi át, és legkésőbb 
a használat végét követő munkanapon köteles leadni.

 (4) A  3.  melléklet szerinti Felelősségi Nyilatkozatban foglalt kötelezettségek az  NKFI Hivatal elnökére a  Felelősségi 
Nyilatkozat aláírása vagy más intézkedés nélkül, jelen utasítás alapján érvényesek.



352	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	2.	szám	

 (5) A  taxikártyák jogszerű igénybevételéért az  elnökhelyettesek és a  főosztályvezetők – az  általuk engedélyezett 
igénybevételekhez kapcsolódóan is – felelősséggel tartoznak.

 (6) A  taxikártya Budapest közigazgatási területén – kivételes esetben, az  elnök előzetes írásbeli engedélyével azon 
kívül  is –, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti hivatali célra használható. A  Költségvetési Főosztály vezetőjének 
– a Költségvetési Főosztály vezetője esetén az NKFI Hivatal elnökének – jóváhagyásával kivételesen indokolt esetben 
távolabbi utazásra is igénybe vehető, feltéve, hogy az utazás nem minősül kiküldetésnek, és az 1. § (4) bekezdése 
szerinti más utazási lehetőség igénybevétele akadályba ütközik.

 (7) A taxikártya kizárólag személyszállításra, a kártyán feltüntetett szolgáltató gépjárműparkjához tartozó gépjárművel 
történő utazáshoz használható fel.

 (8) A  taxikártyák beszerzéséről, kezeléséről, a  (2)  bekezdés szerinti jogosultak részére történő kiadásáról és 
visszavételezéséről az  üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység gondoskodik. Az  NKFI Hivatal 
taxikártya megrendelésére vonatkozó igénybejelentését a  Költségvetési Főosztály vezetője írja alá, és 
az  Üzemeltetési ügyintéző továbbítja a  KEF részére. A  taxikártyákat az  Üzemeltetési ügyintéző a  3.  mellékletben 
szereplő nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, megőrzési felelősség mellett személyesen veszi át a KEF-től. A ki nem 
adott taxikártyákat és azok nyilvántartási lapjait, valamint a  betelt és a  jogosult által aláírt nyilvántartási lapokat 
az Üzemeltetési ügyintéző kezeli, mások által hozzá nem férhető, zárt helyen őrzi.

 (9) A  taxikártya – a  KEF által az  átadás-átvételkor közölt – PIN kóddal működik, melyet az  Üzemeltetési ügyintéző 
a  taxikártya kiadásakor a  használatára feljogosított személlyel közöl. A  PIN kódot a  taxikártyán vagy mellette 
feltüntetni tilos. Ha az  igénybevevő a  PIN kódot elfelejti, a  viteldíjat az  utazás végén a  2.  § (4)  bekezdése szerinti 
szolgáltatónak, a szolgáltató által a KEF nevére és címére kiállított készpénzfizetési számla ellenében saját költségére 
kell kiegyenlítenie. A  számlát az  igénybevevőnek az  Üzemeltetési ügyintézőnek kell leadnia, amely azt 
a Költségvetési Főosztály vezetője által jóváhagyott írásos indokolás mellett nyújtja be a KEF részére. Amennyiben 
a  KEF az  előbbiek szerint benyújtott és indokolt számlát befogadja, a  Költségvetési Főosztály a  taxiszolgáltatást 
igénybe vevő munkatárs részére az utazás számla szerinti költségét megtéríti.

 (10) Az  Üzemeltetési ügyintéző gondoskodik az  üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység 
osztályvezetője, valamint az Üzemeltetési ügyintéző nevének és aláírásmintájának – valamint az ezek személyében 
történő változást is haladéktalanul – a KEF részére történő megküldéséről.

7. § (1) Az igénybevevő a taxikártyát az utazás végén a gépjárművezető részére átadja, aki a POS terminálon lehúzva beírja 
a  szükséges adatokat. Az  igénybevevő az  adatok ellenőrzését követően a  kártyához tartozó PIN kódot beüti, így 
teljesíti a  fizetési kötelezettséget. A  gépjárművezető által átadott, a  POS terminál által kinyomtatott bizonylat 
másodpéldányát az  igénybevevő elszámolási kötelezettsége részeként megőrzi, majd az utazást követő legfeljebb 
3  munkanapon belül a  taxikártyához tartozó 7.  melléklet szerinti nyilvántartási lap egyidejű kitöltésével 
a  nyilvántartási laphoz tűzi. A  6.  § (3)  bekezdése szerint kiadott taxikártya esetén a  nyilvántartási lapot 
az Üzemeltetési ügyintéző vezeti.

 (2) A taxikártyát az erre jogosult – a 6. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – más személyre nem ruházhatja át, és kizárólag 
a jelen utasításban foglalt és engedélyezett hivatali célra használhatja fel.

 (3) Amennyiben a  taxikártya a  felhasználás során elvész, a  kártya pótlásáért fizetendő, mindenkor esedékes – a  KEF 
az  Ellátási Portálon közzétett – pótlási díj megfizetése az  igénybevevőt terheli, aki azt köteles a  KEF részére 
8  munkanapon belül – a  megküldött készpénzátutalási megbízás útján vagy személyesen a  KEF pénztárában –  
megfizetni.

 (4) A  taxikártya elvesztése esetén az  igénybevevő soron kívül köteles munkaidőben a  KEF-et, munkaidőn kívül a  KGI 
illetékes ügyintézőjét telefonon értesíteni, aki haladéktalanul intézkedik a kártya letiltásáról.

 (5) Az  igénybevevő köteles a  taxikártya elvesztéséről a  következő munkanapon – beosztott munkatárs esetén 
a  főosztályvezetője aláírásával ellátott – feljegyzést készíteni, amelynek másolati példányát az  Üzemeltetési 
ügyintéző megküld az  elnök, valamint a  Költségvetési Főosztály vezetője részére. A  feljegyzés eredeti példányát 
a  kártya nyilvántartólapjához kell csatolni, és azt 3 munkanapon belül le kell adni a  KEF-nek. Ezt követően 
az Üzemeltetési ügyintéző az igénylőlap KEF részére történő megküldésével új taxikártyát igényel.

 (6) Amennyiben a  taxikártya olyan mértékben megrongálódik, hogy az  a  használhatóságot akadályozza, 
az  igénybevevő köteles – beosztott munkatárs esetén főosztályvezetője aláírásával ellátott – feljegyzést készíteni, 
amelynek másolati példányát az  Üzemeltetési ügyintéző megküld az  elnök, valamint a  Költségvetési Főosztály 
vezetője részére. A  feljegyzés eredeti példányát a  kártya nyilvántartólapjához kell csatolni, és azt 3 munkanapon 
belül le kell adni a  KEF-nek a  kártya átadás-átvételi jegyzékkel történő visszavétele céljából. Ezt követően 
az Üzemeltetési ügyintéző az igénylőlap KEF részére történő megküldésével új taxikártyát igényel.
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8. § (1) A  taxikártya jogosultja a  tárgyhót követő hónap 20. napjáig eljuttatja az  általa vezetett nyilvántartólap aláírt 
másolatát, a nyilvántartólaphoz csatolt eredeti bizonylatokkal az Üzemeltetési ügyintéző részére.

 (2) A taxiszolgáltatótól havonta kapott részletes számlaösszesítő alapján a KEF által az NKFI Hivatal részére megküldött, 
az adott egységnél a havonta történt utazások részletezését és összköltségét tartalmazó kimutatást az Üzemeltetési 
ügyintéző soron kívül köteles összevetni az  általa vezetett, valamint a  taxikártya kezelője által átadott 
nyilvántartással. Az összevetés eredményét – az elnök aláírásával ellátottan – a kimutatás kézhezvételétől számított 
3  munkanapon belül kell a  KEF-nek megküldeni. Amennyiben a  nyilvántartás és a  kimutatás között eltérés 
mutatkozik, azt – szükség esetén a taxiszolgáltató bevonása mellett – haladéktalanul tisztázni kell.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti visszaigazolás hiányában vagy annak késedelmes teljesítése esetén – a  késedelem 
megszűntéig – a taxikártyát le kell adni az Üzemeltetési ügyintéző részére.

 (4) Amennyiben az Üzemeltetési ügyintéző a (2) bekezdés szerinti összevetés során azt állapítja meg, hogy a jogosult 
a havi keretet túllépi, erről értesíti a jogosultat. A következő havi keret összegét a túllépés mértékével csökkenteni 
kell. A jogosult köteles a további használatot úgy szervezni, hogy az éves keretet ne lépje túl.

 (5) A  KEF elszámolójának felhívására az  NKFI Hivatalnál lévő, a  taxikártyák nyilvántartólapjához tűzött igazolások 
alapján a KEF felé történő alkalomszerű elszámolás az Üzemeltetési ügyintéző feladata és felelőssége.

 (6) A  betelt nyilvántartólapokat – azok aláírását követően – a jogosult köteles haladéktalanul leadni az Üzemeltetési 
ügyintéző részére, aki gondoskodik új nyilvántartólap kiadásáról.

7. Utólagos elszámolás keretében történő taxiszolgáltatás igénybevétele

9. § (1) Amennyiben az  adott rendkívüli körülmények között az  1.  § (4)  bekezdés a)–d)  pontjában meghatározott utazási 
módok közül egyik sem alkalmazható, utólagos elszámolás keretében történő taxiszolgáltatás vehető igénybe.

 (2) Az  igénybevevő az  utazás végén a  viteldíjat a  taxiszolgáltató által az  NKFI Hivatal nevére és címére kiállított 
készpénzfizetési számla ellenében megfizeti. A számla összegét az illetményszámfejtési feladatok ellátásáért felelős 
szervezeti egysége a  számla leadásával történő elszámolást követően haladéktalanul átutalja az  igénybevevő 
részére.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

11. §  Hatályát veszti a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás.

  Dr. Birkner Zoltán s. k.,
  elnök
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1. melléklet az 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasításhoz

Gépjármű igénylőlap gépjármű gépkocsivezetővel történő igénybevételéhez

Igénylő neve:
Szervezeti egysége (főosztály):
Telefonszáma:      mobil:
Szervezeti egység vezetőjének neve:
Úti cél (cím):
Hivatali utazás célja:
Indulás helye (pontos cím):

Indulás időpontja (év, hó, nap, óra, perc):
Visszaérkezés várható időpontja (év, hó, nap, óra, perc): 

Kérem, hogy hivatali utazásomhoz a KEF üzemeltetésében lévő gépjármű használatát biztosítani szíveskedjék. 
Kijelentem, hogy a gépjárművet kizárólag hivatali célú utazásra veszem igénybe. 

Budapest, 20..............................................

  ................................................... 
  igénylő

A fenti utazás a szervezeti egység számára indokolt.

Budapest, 20..............................................

   ................................................... 
  előterjesztő szervezeti egység vezetője

A fenti utazáshoz a(z) .............................. forgalmi rendszámú gépjármű került biztosításra.

Budapest, 20..............................................

 ............................................. ............................................. 
 igénylő üzemeltetési ügyintéző
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2. melléklet az 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasításhoz

Gépjármű igénylőlap és engedély  
kulcsos gépjármű hivatali célú igénybevételéhez

Igénylő neve:
Szervezeti egysége (főosztály):
Telefonszáma vonalas:     mobil:
Szervezeti egység vezetőjének neve:
Hivatali utazás(ok) célja:
A gépjármű igénybevételi időszakának kezdete és vége:
Úti cél (cím)*:
Indulás helye (pontos cím)*:
Indulás időpontja (év, hó, nap, óra, perc)*:
Visszaérkezés várható időpontja (év, hó, nap, óra, perc)*: 

Kérem, hogy hivatali utazásomhoz a KEF üzemeltetésében lévő gépjármű használatát biztosítani szíveskedjék. 
Kijelentem, hogy a gépjárművet kizárólag hivatali célú utazásra veszem igénybe. 

Budapest, 20..............................................
  ............................................. 
  igénylő

A fenti utazás a szervezeti egység számára indokolt.

Budapest, 20..............................................
  ............................................. 
  előterjesztő szervezeti egység vezetője

A fenti időszakra a kérelmező részére kulcsos gépjármű hivatali célú használatát engedélyezem.

Budapest, 20..............................................
  ............................................. 
  engedélyező

Az igénylés alapján a(z) .............................. forgalmi rendszámú gépjármű került biztosításra. 

Budapest, 20..............................................

 ............................................. ............................................. 
 igénylő üzemeltetési ügyintéző

* Eseti igénylésnél kitöltendő.
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3. melléklet az 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasításhoz

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírott ....................................... (név) .......................................... (születési hely, idő) a KEF által a részemre, feladatom 
ellátásához kiadott taxikártyák kezeléséből adódóan keletkezett fizetési kötelezettségekre vonatkozóan
1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a foglalkoztatóm a KEF Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatósága 

(a  továbbiakban: KGI) értesítése alapján, a taxikártyák felhasználása, elszámolása során jelentkező, 
a  kártyáknak nem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mindenkor érvényes vonatkozó 
szabályzatában foglaltak szerint történő kezelése esetén, a nekem felróható okból keletkezett kár értékét 
a mindenkori illetményemből és egyéb járandóságaimból, illetve megbízási díjamból levonja.

2. Tudomásul veszem a KEF által részemre átadott taxikártyák kezelésével kapcsolatos felelősségemet 
különösen annak tekintetében, hogy
2.1. a taxikártyákat a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerűen kezelem,
2.2. a fentiek elmulasztásából eredő károkért a KEF értesítése alapján helytállok.

3. Tudomásul veszem, hogy a taxikártyák használatával összefüggő bármely probléma, rendellenesség 
tekintetében – a problémák mihamarabbi megoldása érdekében – a KGI felé jelentési és együttműködési 
kötelezettségem van.

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a foglalkoztatási jogviszonyom megszűnése esetén az értesítés alapján még 
le nem vont – esetleges – tartozásom a jogszabály alapján kiállítandó igazoláson feltüntetésre kerüljön.

5. Tudomásul veszem, hogy a jogviszonyom megszűnésekor fennálló, levonással meg nem térült tartozásom az 
utolsó munkában töltött napon teljes összegben a foglalkoztató részére esedékessé válik, és ettől kezdődően 
a meg nem fizetett tartozás után kamatfizetési kötelezettség is terhel.

6. Tudomásul veszem, hogy a taxikártyák kezelésével kapcsolatos teljes körű elszámolást jogviszonyom 
megszűnésekor a KGI nem feltétlenül tudja az illetményszámfejtés felé közölni, mivel utólag is felmerülhet 
vagy megállapításra kerülhet fizetési kötelezettségem.

7. Kijelentem, hogy amennyiben a jogviszonyom megszűnése után fizetési kötelezettségem kerül 
megállapításra, azt a KEF, illetőleg a foglalkoztató értesítése alapján megfizetem.

Kijelentem, hogy az eseti személyszállítási szolgáltatás igénybevételének feltételeit megismertem és betartom, 
a rendelkezésemre bocsátott taxikártyát rendeltetésszerűen kezelem.

Budapest, 20..............................................

  ....................................... 
  aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: ....................................................................................................... Név: .......................................................................................................

Lakcím: ................................................................................................. Lakcím: .................................................................................................

Személyi ig. száma: ......................................................................... Személyi ig. száma: .........................................................................
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4. melléklet az 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasításhoz

KÉRELEM 
saját/közeli hozzátartozói tulajdonú gépjármű hivatali célú használatának engedélyezéséhez

Kérem, hogy a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasítás 
alapján a saját/közeli hozzátartozói tulajdonú gépjármű hivatali célú használatát részemre engedélyezni 
szíveskedjen, tekintettel arra, hogy hivatali feladat ellátása miatt szükséges utazás időpontjában az NKFI Hivatal 
Költségvetési Főosztályának tájékoztatása szerint hivatali gépjármű nem áll rendelkezésre, valamint arra, hogy 
az elvégzendő hivatali feladat határidőre történő ellátása más módon nem biztosítható.

Kérelmező neve: .....................................................................................................................................................................................................
Szervezeti egysége (főosztály): .........................................................................................................................................................................
Telefonszám: vonalas: ....................................................................................; mobil: .......................................................................................
Szervezeti egység vezetőjének neve: .............................................................................................................................................................
Hivatali utazás(ok) célja: ......................................................................................................................................................................................
A gépjármű igénybevételi időszakának kezdete és vége: ......................................................................................................................
Úti cél (cím)*: ............................................................................................................................................................................................................
Indulás helye (pontos cím)*: ..............................................................................................................................................................................
Indulás időpontja (év, hó, nap, óra, perc)*: ...................................................................................................................................................
Visszaérkezés várható időpontja (év, hó, nap, óra)*: .................................................................................................................................

Budapest, 20..........................................
  .......................................... 
  kérelmező

A fenti utazás a szervezeti egység számára indokolt.

Budapest, 20..........................................
  .......................................... 
  szervezeti egység vezetője

A fenti időpontra a kérelmező részére a saját/közeli hozzátartozói tulajdonú gépjármű hivatali célú használatát 
engedélyezem.

Budapest, 20..........................................
  .......................................... 
  engedélyező

* Eseti igénylésnél töltendő ki.
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5. melléklet az 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................ (lakcím: ..............................................................., szem. ig. szám: .......................................) 
a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatalos célra igénybe vett, alábbiak 
szerinti gépjármű
tulajdonos:  ................................................................................................................................................................................................................
rendszám:  ..................................................................................................................................................................................................................
gyártmány: ................................................................................................ típus: ..................................................................................................
hengerűrtartalom (cm3):  ......................................................................................................................................................................................
üzemanyag típusa:  .................................................................................................................................................................................................
forgalmi engedély száma:  ...................................................................................................................................................................................
forgalmi engedély érvényességi ideje:  ...........................................................................................................................................................
a saját tulajdonom/közeli hozzátartozóm tulajdona*.

Ezen nyilatkozat aláírásával a vonatkozó jogszabályok szerinti, így különösen büntetőjogi felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy a gépjármű megfelel a forgalomban tartási követelményeknek, a nyilatkozat szerinti gépjármű 
vonatkozásában rendelkezem érvényes jogosítvánnyal, továbbá a gépjármű rendelkezik érvényes kötelező 
felelősségbiztosítással és casco biztosítással. Casco biztosítás hiányában elfogadom, hogy a hivatalos célra történő 
gépjárműhasználat során a saját tulajdonú vagy közeli hozzátartozóm tulajdonában álló gépjárműben 
(a  továbbiakban együttesen: saját tulajdonú gépjármű) keletkező bármely kárért a NKFI Hivatalt semmilyen 
felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat szerinti saját tulajdonú gépjárművet:
– érvényes forgalmi engedély és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül (külföldre utazás esetén 

külföldre vonatkozóan is) NKFI Hivatali célra nem használom;
– saját felelősségemre és kockázatomra használom a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során is, és 

az esetlegesen felmerülő bármely kárért (ideértve a baleseti károkat is) felelősséget vállalok;
– a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során valamennyi kockázatot viselem, és az NKFI Hivatal felé 

kártérítési igénnyel nem lépek fel.

Tudomásul veszem, hogy a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 1/2020. (I. 16.) 
NKFIH  utasítás szerinti körben, jelen nyilatkozat alapján használt gépjárművel szállított utasok biztonságáért, 
az utazás során történt közlekedési eseményekért, esetleges balesetért, illetve az utazás során keletkezett károkért 
a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősséggel tartozom.

Kelt (hely, idő): ..................................................

  ......................................................... 
  gépjármű vezetője

* A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő.
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6. melléklet az 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasításhoz

ELSZÁMOLÓLAP SAJÁT/KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI GÉPJÁRMŰ  
HIVATALI CÉLÚ HASZNÁLATÁHOZ

Gépjármű adatai: .....................................................................................................................................................................................................
Rendszám: ....................................................................... Gyártmány:  ................................................................................................................
Típus:  ...........................................................................................................................................................................................................................
Tulajdonos: ................................................................................................................................................................................................................
Hengerűrtartalom (cm3):  ......................................................................................................................................................................................
Üzemanyag típusa:  ................................................................................................................................................................................................
A forgalmi engedély érvényessége: .................................................................................................................................................................

  .................................................................. 
  gépjármű vezetője

Elszámolás:
Megtett km: ...............

Gazdasági és Üzemeltetési Osztály tölti ki:

Norma: ......................... Üzemanyag ára: ..................
Üzemanyag: .................. liter ........................ Ft
Kilométerpénz: .......... Ft/km ........................ Ft
Fizetendő: ........................ Ft 

Budapest, 20.....................  

 .................................................................. .................................................................. 
 pénzügyi ügyintéző Gazdasági és Üzemeltetési Osztály vezetője



360	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	2.	szám	

7. melléklet az 1/2020. (I. 16.) NKFIH utasításhoz

TAXIKÁRTYA FELHASZNÁLÁSÁNAK NYILVÁNTARTÁSA

Szervezeti egység megnevezése:

Szervezeti egység vezetőjének neve:

Taxikártya kiadásának dátuma:

Taxikártya sorszáma:

Igénybevevő neve

Engedélyező aláírása

(ha nem 

főosztályvezető  

az igénylő)*

Utazás dátuma Utazás díja Bizonylat száma
Igénybevevő  

aláírása

           

           

           

           

           

           

           

* A 6. § (3) bekezdése szerint kiadott taxikártya esetén a Gazdasági és Üzemeltetési Osztály vezetőjének aláírása. 
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A Nemzeti Választási Iroda elnökének 1/2020. (I. 16.) NVI utasítása  
a Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás módosításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 75. § (5) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva 
– figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a következő utasítást adom ki: 

1. §  A Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás Melléklete a Melléklet 
szerint módosul.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
 (2) Az utasítás hatálybalépése nem érinti a már megtett munkáltatói intézkedéseket, rendelkezéseit 

a  hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a munkatárs számára hátrányos 
jogkövetkezményekkel nem jár.

  Dr. Pálffy Ilona s. k.,
  elnök

Melléklet az 1/2020. (I. 16.) NVI utasításhoz

1. §  A Nemzeti Választási Iroda Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2014. (III. 7.) NVI utasítás Mellékletének 
(a továbbiakban: KSz) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pályázati eljárásban keletkezett személyes adatok kezeléséről a Nemzeti Választási Iroda közszolgálati 
adatvédelmi szabályzatáról szóló NVI utasítás rendelkezik.”

2. §  A KSz 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Elismeréshez pénzjutalom jár, melynek bruttó összege az illetményalap hatszorosa.”

3. §  A KSz 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Humánpolitikai Főosztály minden év február 20-ig a szervezeti egységek vezetőitől megkéri az összesítést 
a  munkatársak tárgyévre vonatkozó szabadság iránti igényéről, és ennek alapján elkészíti az Iroda szabadságolási 
tervét. A szabadságolási terv elkészítésénél figyelembe kell venni az Elnöknek a tárgyévre vonatkozó igazgatási 
szünettel kapcsolatos döntését is. Általános választás évében a szabadság kiadásáról az Elnök egyedi döntéssel 
intézkedik.”

4. §  A KSz 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Iroda a képzési költség átvállalása során a hatályos adójogszabályok szerint annak adókötelezettségére 
a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkozó szabályokat alkalmazza. Az Iroda a (4) bekezdés a)–b) pontjai 
szerinti támogatás összegét a képzésben részt vevő munkatárs nevére szóló számla bemutatása esetén biztosítja. 
A  költségtérítés támogatása a hatályos adó- és járulékszabályok szerint bruttó bérjövedelemként kerül 
megállapításra oly módon, hogy a munkatárs részére nettó kifizetendő összeg a költségtérítés támogatása 
összegének felel meg. A munkáltatói támogatás nem terjed ki a tankönyvvásárlás és az oktatási intézmény által 
biztosított külön szolgáltatások költségeinek, a vizsgadíjaknak (pót-, záró-, államvizsgadíjak) és az egyéb eljárási, 
valamint az utazási költségeknek, továbbá a munkatárs felróható magatartása következtében az oktatási 
intézménnyel szemben keletkezett további költségeknek a megtérítésére.”
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5. §  A KSz 45. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő d) ponttal egészül ki:
(Jóléti juttatások:)
„c) ruházati juttatás,
d) tárgyjutalom.”

6. §  A KSz 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A KSz alapján igényelt juttatáshoz, illetve a kölcsönszerződéshez kapcsolódó minden költség a munkatársat 
terheli.”

7. §  A KSz 44. alcíme helyébe a következő alcím lép: 
„44. Lakásbérleti támogatás
53. § (1) Az Iroda – a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása függvényében – lakásbérleti támogatásban részesítheti 
azt a munkatársat, aki – vagy akinek a házastársa, élettársa – Budapesten vagy Pest megyében lakóingatlan felett 
tulajdonjoggal nem rendelkezik, és érvényes lakásbérleti szerződés alapján lakik Budapesten vagy Pest megyében. 
A kérelmek elbírálásánál előnyben részesülnek 
a) a pályakezdő munkatársak,
b) a lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerinti fiatal házaspár (a továbbiakban: fiatal házaspár),
c) a gyermeküket egyedül nevelő szülők, valamint
d) a kettő vagy több gyermek ellátásáról gondoskodó, illetve fogyatékos gyermeket nevelő munkatársak.
(2) A lakásbérleti támogatás iránti kérelmet a Közös mappában közzétett „Kérelem a lakásbérleti támogatás iránt” 
című nyomtatványon lehet igényelni. A kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokait és csatolni kell hozzá 
a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt lakásbérleti szerződés eredeti vagy a Humánpolitikai 
Főosztály által hitelesített másolati példányát.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelmet a Humánpolitikai Főosztályon kell benyújtani, azt a Szociális Bizottság 
megvizsgálja és – a Szociális Bizottság javaslata alapján – a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a juttatás 
odaítéléséről.
(4) A lakásbérleti támogatás 12 hónapos határozott időre – határozott idejű bérleti szerződés vagy határozott 
időtartamú jogviszony esetén annak időtartamát meg nem haladóan – állapítható meg. A munkatárs a támogatási 
idő leteltével újabb lakásbérleti támogatás iránti kérelmet terjeszthet elő. A támogatás folyósításának időtartama 
összességében a három évet nem haladhatja meg. 
(5) A munkatárs köteles haladéktalanul bejelenteni a Szociális Bizottságnak minden olyan körülményt, amely 
a  lakásbérleti támogatás további folyósítására kihatással bír. A jogosulatlanul igénybe vett lakásbérleti támogatást 
a munkatárs köteles visszatéríteni.
(6) A lakásbérleti támogatás mértékének változtatása iránti kérelem a támogatás időtartama alatt bármikor 
előterjeszthető.
(7) Lakásbérleti támogatás nem illeti meg a munkatársat
a) 30 napon túli fizetés nélküli szabadság esetén, a fizetés nélküli szabadság első napjától,
b) 30 napon túli egyéb távollét idejére, a távollét első napjától.
(8) A (7) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkatársat a lakásbérleti támogatás a szülési szabadság, gyermek 
ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, továbbá tartós betegállomány idejére – különös 
tekintettel a kórházi kezelés időtartamára –, a (4) bekezdés szerint meghatározott határozott idő lejártáig megilleti.
(9) A támogatásban részesülő munkatárs köteles a tárgyévi bérleti díjak megfizetését a Közös mappában közzétett 
„Lakásbérleti díj megfizetésének összesítése” című nyomtatvány kitöltésével és a bérbeadó által aláírt átvételi 
elismervénnyel vagy postai befizetést igazoló csekkszelvénnyel vagy banki átutalási megbízással igazolni a Szociális 
Bizottság felé a tárgyév december 10. napjáig vagy a jogviszony megszűnése, illetve tartós távollét esetén az utolsó 
munkában töltött napon. Ha a munkatárs a bérleti díj megfizetését nem, vagy csak részben igazolja, a támogatást, 
illetve annak a bérleti díj megfizetésére vonatkozó igazolással nem érintett részét az igazolási határidő elteltét 
követő 30 napon belül köteles visszafizetni, a késedelem idejére pedig a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség terheli.”
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8. §  A KSz 63. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az illetményelőleg folyósítása iránti kérelmet a Közös mappában közzétett „Igénylőlap illetményelőleg/
munkabérelőleg folyósítására” című nyomtatványon a Gazdálkodási Főosztályhoz kell benyújtani.
(5) A törlesztési idő 6 hónap, de legfeljebb a tárgyév december hónapban esedékes illetmény számfejtéséig tartó 
időszak, vagy ennél rövidebb idő, amennyiben azt a munkatárs kéri vagy jogviszonya előreláthatóan – így 
különösen a határozott idő lejárta miatt – 6 hónapon belül megszűnik. Az igénylő munkatársnak a tartozás 
fennállásának időtartama alatt előterjesztett kérelmére a törlesztési idő lerövidíthető.”

9. §  A KSz 68. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti számlának tartalmaznia kell vevőként a munkatárs nevét és lakcímét.”

10. §  A KSz 61/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„61/A. Ruházati juttatás
70/A. § (1) Az Iroda a munkahelyen történő konszolidált megjelenésre vonatkozó megfelelés elősegítése érdekében 
– az Iroda tárgyévi költségvetési helyzetétől függően – a munkatársak részére ruházati juttatást biztosíthat.
(2) A juttatás teljes összegére jogosult az a munkatárs, aki a juttatás biztosításáról szóló döntés hónapjának 
első napján az Iroda állományában van. Időarányos összegre jogosult az a munkatárs, akinek jogviszonya a juttatás 
biztosításáról szóló döntés hónapjának első napját követően jön létre, illetve akinek a jogviszonya megszüntetése 
iránti intézkedés a juttatás folyósításakor folyamatban van. Az időarányosítás alapja a jogosultsági idő naptári 
napjainak száma.
(3) A ruházati juttatásra való jogosultságra vonatkozóan a 73. § (1) bekezdése rendelkezését kell alkalmazni.
(4) A ruházati juttatás összegét az Elnök határozza meg. A döntésről a munkatársak elektronikus levélben kapnak 
tájékoztatást.”

11. §  A KSz a következő 61/B. alcímmel egészül ki:
„61/B. Tárgyjutalom
70/B. § (1) A munkatárs munkájának elismeréseként évi egy alkalommal – különösen nyugdíjba vonulása esetén – 
tárgyjutalomban részesíthető. A tárgyjutalomban részesülő munkatársak száma nem haladhatja meg évente 
az Iroda állományába tartozó munkatársak létszámának 10%-át.
(2) A tárgyjutalom összege személyenként évente legfeljebb nettó 150 000 forint.
(3) A tárgyjutalomra vonatkozó javaslatot az önálló szervezeti egység vezetője a Közös mappában közzétett „Javaslat 
tárgyjutalom adományozására” című nyomtatványon, a tervezett átadási alkalom előtt legalább 30 nappal nyújtja 
be a Humánpolitikai Főosztályhoz.
(4) A tárgyjutalommal kísérő oklevél jár, amelynek kiállításáról, valamint a tárgyjutalom megrendeléséről 
és beszerzéséről a Humánpolitikai Főosztály gondoskodik.”

12. §  A KSz 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75. § A cafetéria-juttatások rendszere a következő, a cafetéria-juttatásra jogosult munkatársak által választható 
béren kívüli juttatásokat tartalmazza:
Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára,
b) vendéglátás alszámlájára,
c) szabadidő alszámlájára 
utalt támogatás.”

13. §  A KSz 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az igénylés során a cafetéria-juttatásra jogosult munkatárs – az éves cafetéria-keret és a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mértékek mellett – alszámlánként figyelembe veszi a más 
juttatótól a tárgyévben az adott alszámlára biztosított támogatás összegét is. A cafetéria-juttatásra jogosult 
munkatárs a más juttatótól származó támogatás összegéről a vonatkozó alszámla tekintetében nyilatkozatot tesz.”
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14. §  A KSz 
a) 46. § (2) bekezdés a) pontjában, 48. § (3) bekezdésében, valamint 58. § (8) és (10) bekezdésében a „Jogi 

és Ügyviteli Főosztály” szövegrész helyébe a „Jogi és Informatikai Főosztály” szöveg,
b) 58. § (5) bekezdés d) pontjában a „házastársak” szövegrész helyébe a „házaspár” szöveg,
c) 59. § (2) bekezdésében az „a)–d)” szövegrész helyébe az „a)–f )” szöveg,
d) 74. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Iroda” szövegrész helyébe az „az Iroda” szöveg
lép.

15. §  A KSz 3. függelék 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A lakásbérleti támogatás maximális összege a mindenkori minimálbér 70%-a (bruttó), de legfeljebb a bérleti díj 
80%-a.”

16. §  A KSz 1. függeléke helyébe a Függelék lép.

17. §  Hatályát veszti a KSz
a) 7. § (5) bekezdése,
b) 45. § (3) bekezdés g) pontja,
c) 56/A. alcíme,
d) 68. alcíme.
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Függelék az 1/2020. (I. 16.) NVI utasításhoz
„1. függelék

A Nemzeti Választási Iroda munkaköri megnevezései és az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek

A Nemzeti Választási Irodánál az alábbi munkaköri megnevezések és munkakör betöltéséhez kapcsolódó feltételek alkalmazhatóak:

1. MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE 

ISKOLAI 

VÉGZETTSÉG 

SZINTJE

VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 

IDEGENNYELV-ISMERET

EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
nyelv szint

2. belső ellenőr felsőfokú a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben előírt szakirányú szakképzettség 
vagy felsőfokú iskolai végzettség és szakképesítés

  az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésének 
megfelelő engedély

3. bizottsági szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű okleveles közigazgatási szakértő 
szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező 
szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti 
felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti 
szakképzettség

   

4. elnöki tanácsadó felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási 
vagy szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti 
felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok 
szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy 
főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; főiskolai 
szintű üzleti kommunikáció szakképzettség
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1. MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE 

ISKOLAI 

VÉGZETTSÉG 

SZINTJE

VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 

IDEGENNYELV-ISMERET

EGYÉB KÖVETELMÉNYEK
nyelv szint

5. informatikai szakreferens felsőfokú egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
programtervező matematikus, programozó 
matematikus, villamosmérnök, 
mérnökinformatikus, műszaki menedzser, 
közgazdasági programozó matematikus, 
mérnöktanár, informatikatanár, 
számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági 
informatika szakon szerzett szakképzettség; 
egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és 
ügyvitelszervező, programtervező, számítógép- 
programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy 
szakirányú továbbképzési szakon szerzett 
igazgatási rendszerszervező szakképzettség

angol alapfokú  

6. jogi és közbeszerzési 
szakreferens

felsőfokú jogász szakképzettség angol, német, 
francia vagy orosz

középfokú közbeszerzési menedzser 
szakképzettség; közbeszerzési 
szaktanácsadó szakképzettség; 
közbeszerzési referens szakképesítés; 
közbeszerzési menedzser 
szakközgazdász szakképzettség; 
közbeszerzési szakjogász képesítés

7. közbeszerzési 
szakreferens

felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki vagy agrár-felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai 
szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett 
igazgatásrendészeti szakképzettség

angol, német, 
francia vagy orosz

középfokú közbeszerzési menedzser 
szakképzettség; közbeszerzési 
szaktanácsadó szakképzettség; 
közbeszerzési referens szakképesítés; 
közbeszerzési menedzser 
szakközgazdász szakképzettség; 
közbeszerzési szakjogász

8. jogi és nemzetközi 
szakreferens

felsőfokú jogász szakképzettség angol, német, 
francia vagy orosz

felsőfokú  

9. jogi szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség angol, német, 
francia vagy orosz

középfokú  
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10. kommunikációs 
szakreferens

felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi szintű 
pszichológus, szociológus szakképzettség; 
egyetemi vagy főiskolai szintű 
bölcsészettudományi felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok 
szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy 
főiskolai szintű pedagógus szakképzettség; főiskolai 
szintű üzleti kommunikáció szakképzettség; 
főiskolai szintű államigazgatási vagy szociális 
igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és felsőfokú újságíró szakképesítés

angol, német, 
francia vagy orosz

középfokú  

11. nemzetközi szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki vagy agrár-felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség;  
egyetemi vagy főiskolai szintű kommunikáció vagy 
nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett 
szakképzettség

angol, német, 
francia vagy orosz

felsőfokú  

12. névjegyzéki adatrögzítő 
referens

középfokú középiskolai végzettség    

13. névjegyzéki szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki vagy agrár-felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási, 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség;  
főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett 
igazgatásrendészeti szakképzettség
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14. oktatási szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi szintű 
közgazdasági, humánszervező, művelődési  
(és felnőttképzési) menedzser szakképzettség; 
egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, 
hittudományi szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, 
szakoktatói szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben 
(jogelőd intézményében) katonai vezető 
(parancsnok) szakon szerzett szakképzettség

   

15. online kommunikációs 
szakreferens

felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási 
vagy szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok 
szakon szerzett szakképzettség

angol, német, 
francia vagy orosz

középfokú  

16. pénzügyi referens középfokú középiskolai végzettség és pénzügyi vagy 
költségvetési vagy számviteli vagy általános 
gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági 
elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés

   

17. pénzügyi szakreferens felsőfokú egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon 
szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi 
szintű műszaki felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai katonai 
felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd 
intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon 
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli 
szakképesítés
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18. számviteli referens középfokú középiskolai végzettség és közgazdasági 
szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli 
szakképesítés

  pénzügyi ügyintéző szakképesítés; 
számviteli ügyintéző szakképesítés; 
mérlegképes könyvelői szakképesítés; 
általános gazdasági és statisztikai 
ügyintéző szakképesítés; gazdasági 
elemző és szakstatisztikai ügyintéző 
szakképesítés

19. számviteli szakreferens felsőfokú egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon 
szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi 
szintű műszaki felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
katonai felsőoktatást folytató intézményben 
(jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) 
szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy 
főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, 
számviteli szakképesítés

  mérlegképes könyvelő vagy azzal 
egyenértékű szakképesítés vagy 
okleveles könyvvizsgálói szakképesítés; 
a könyvviteli szolgáltatást végzők 
nyilvántartásba vételéről szóló  
93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben 
meghatározott feltétel

20. személyügyi szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi szintű 
humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus, 
szociológus szakképzettség; egyetemi vagy 
főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás vagy 
közgazdasági felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási 
vagy szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség, társadalombiztosítási 
szakképzettség, munkavállalási tanácsadó, 
humánerőforrás menedzser vagy személyügyi 
szervező szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti 
felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti 
szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató 
intézményben (jogelőd intézményében) szerzett 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, 
személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy 
szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi 
szakigazgatás- szervező szakképzettség
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21. szervezési referens középfokú középiskolai végzettség   általános ügyintéző titkár 
(menedzserasszisztens) szakképesítés; 
középfokú (ügyintézői szintű) 
pénzügyi-számviteli, általános 
gazdasági és statisztikai ügyintéző, 
vállalkozási ügyintéző, igazgatási 
ügyintéző-ügykezelő, irodavezető, 
nyilvántartási és okmányügyintéző,  
jogi asszisztens, ügyvitelszervezői  
és rendszerszervezői szakképesítés; 
legalább középfokú számítástechnikai 
szakképesítés

22. szervezési szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki vagy agrár-felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási, 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai 
szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett 
igazgatásrendészeti szakképzettség

   

23. igazgatásszervezési 
szakreferens

felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki vagy agrár-felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási, 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai 
szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett 
igazgatásrendészeti szakképzettség

24. titkársági referens középfokú középiskolai végzettség    

25. titkársági szakreferens felsőfokú főiskolai vagy egyetemi szintű szakképzettség    
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26. ügyiratkezelő referens középfokú középiskolai végzettség   jogi asszisztens; védelmi igazgatási 
szakelőadó szakképesítés;  
levéltári kezelő, iratkezelő, irattáros 
szakképesítés; segédlevéltáros  
és ügykezelő; nyilvántartási  
és okmányügyintéző; titkos ügykezelői 
vizsga

27. VISZ szakreferens felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki vagy agrár-felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási, 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai 
szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett 
igazgatásrendészeti szakképzettség

   

28. webszerkesztő referens középfokú középiskolai végzettség angol alapfokú közgazdasági szakközépiskola 
informatikai-számítástechnikai szakán 
szerzett szakképesítés; 
számítástechnikai programozó, 
számítástechnikai szoftverüzemeltető, 
számítógép rendszerprogramozó 
szakképesítés; információ-
rendszerszervező, földügyi 
számítógépes adatkezelő vagy földügyi 
térinformatikai szaktechnikus 
szakképesítés
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29. webszerkesztő 
szakreferens

felsőfokú jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű bölcsészettudományi, társadalomtudományi, 
közgazdasági, műszaki vagy agrár-felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű 
államigazgatási vagy szociális igazgatási, 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; 
kommunikáció vagy nemzetközi kapcsolatok 
szakon szerzett szakképzettség

angol, német, 
francia vagy orosz

középfokú  

30. főosztályvezető felsőfokú a szervezeti egység feladat- és hatáskörének 
megfelelő szakirányú végzettség

  a szakirányú feladatellátásra jogszabály 
által előírt feltételeknek való teljes 
megfelelés

31. főosztályvezető-helyettes felsőfokú a szervezeti egység feladat- és hatáskörének 
megfelelő szakirányú végzettség

  a szakirányú feladatellátásra jogszabály 
által előírt feltételeknek való teljes 
megfelelés

32. osztályvezető felsőfokú a szervezeti egység feladat- és hatáskörének 
megfelelő szakirányú végzettség

  a szakirányú feladatellátásra jogszabály 
által előírt feltételeknek való teljes 
megfelelés

33. általános elnökhelyettes felsőfokú az SZMSZ-ben meghatározott feladat- és hatáskör 
ellátásához szükséges szakirányú végzettség

   

34. gazdasági elnökhelyettes felsőfokú az SZMSZ-ben meghatározott feladat- és hatáskör 
ellátásához szükséges szakirányú végzettség

   

”
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Az országos rendőrfőkapitány 1/2020. (I. 16.) ORFK utasítása  
a légimentéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV.  törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) 
Korm.  rendeletben, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendeletben, valamint a Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelölésével összefüggésben az egyes 
állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendeletben foglaltak egységes végrehajtása érdekében kiadom 
az alábbi utasítást:

1. Általános rendelkezések

 1. Az utasítás hatálya 
a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) központi szervére 

(a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR)
terjed ki.

2. Részletes rendelkezések

 2. A KR biztosítja a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MLN Kft.) biztonságos 
és összehangolt működéséhez szükséges technikai feltételrendszert, amelynek hatékony elvégzése érdekében 
együttműködik az Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ). A KR az együttműködés keretében 
együttműködési megállapodást köt a légimentési feladatok egészségügyi szakmai irányítását továbbra is ellátó 
OMSZ-szel.

 3. A KR parancsnoka a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága (a továbbiakban: KR KSZI) és a KR Költségvetési 
Igazgatóság (a továbbiakban: KR KIG) útján gondoskodik különösen
a) a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményeinek érvényesüléséről;
b) a racionális, átlátható és felelős társasági működés biztosításáról;
c) a felügyelet ellátásához szükséges információk – MLN Kft. ügyvezetője útján történő – beszerzéséről;
d) az MLN Kft. rendszeres ellenőrzéséről, tevékenységének nyomon követéséről;
e) a tulajdonosi joggyakorlás hatékony ellátását szolgáló döntéshozatali rendszer kidolgozásáról;
f ) a tulajdonosi érdeknek megfelelő stratégiai iránymutatásoknak megfelelő irányításról.

 4. A KR KSZI 
a) ellátja az MLN Kft. által használt légijárművek (a továbbiakban: helikopterek) üzemeltetésével összefüggő 

– a KR tulajdonosi joggyakorlásából fakadó – repülésszakmai feladatok felügyeletét, valamint együttműködik 
az MLN Kft.-vel, és az érintett szakmai szervezetekkel;

b) a speciális egészségügyi feltételrendszer biztosítása érdekében együttműködik és folyamatosan kapcsolatot 
tart az OMSZ-szel;

c) ellátja a KR tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő előkészítő feladatok végrehajtását, koordinálását, 
a  gazdálkodási és pénzügyi terület kivételével javaslatot tesz a tulajdonosi joggyakorló álláspontjának 
kialakítására, majd gondoskodik e döntések végrehajtásának folyamatos nyomon követéséről;

d) gondoskodik a jogszabályi környezet figyelemmel kíséréséről, szükség szerint felülvizsgálatot kezdeményez, 
módosító javaslatokat fogalmaz meg;

e) a helikopterek üzemeltetése tekintetében együttműködik az MLN Kft.-vel.
 5. A KR KIG 

a) ellátja a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott tulajdonosi 
joggyakorlásból eredő gazdálkodási és pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat;

b) gondoskodik a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott 
gazdálkodással összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, különös figyelemmel a költségvetési 
gazdálkodással összefüggésben jelentkező feladatokra;

c) vizsgálja az MLN Kft. gazdálkodási adatait, azok tulajdonosi joggyakorló általi – a felelős gazdálkodás elvének 
biztosítását célzó – nyomon követése és ellenőrzése céljából;
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d) nyomon követi a forrásigényeket, szükséges esetben megteszi a megfelelő kezdeményezéseket;
e) az MLN Kft. pénzügyi, valamint gazdasági tárgyú adatszolgáltatásai alapján nyilvántartást vezet a hatékony 

tulajdonosi ellenőrzés lefolytatása érdekében.
 6. A KR KIG a KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság (a továbbiakban: KR MÜIG) közreműködésével a légimentési 

képesség folyamatos biztosítása és fejlesztése érdekében az MLN Kft. részére gondoskodik az igény szerint 
felmerülő beszerzési eljárások külön megállapodás alapján történő lefolytatásáról.

 7. A KR MÜIG ellátja az MLN Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő, a KR vagyonkezelésében lévő ingó vagy 
ingatlan vagyonelemek üzemeltetéséből adódó feladatokat.

 8. A KR költségvetés-ellenőrzési csoportvezetője a tulajdonosi ellenőrzés keretében együttműködik a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel.

 9. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság 
a) felügyeli a KR-nek az MLN Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő feladatellátását;
b) az ORFK vagyonkezelésében lévő helikopterek használatát biztosítja, továbbá a vonatkozó szerződések 

megszegése esetén intézkedik a polgári jogi igények érvényesítésére.

3. Záró rendelkezések

 10. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Balogh János r. altábornagy s. k.,
  országos rendőrfőkapitány

Az országos rendőrfőkapitány 2/2020. (I. 16.) ORFK utasítása  
az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 4. szám alatti 
épülete őrzésvédelmének, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.  § (4)  bekezdés c)  pontja, a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja, valamint a  46.  § (3)  bekezdése alapján az  Igazságügyi Minisztérium épületébe és a  Miszterelnökség 
irodaházába történő belépés és az  onnan történő kilépés, valamint a  parkolás ellenőrzése rendjének szabályozására 
– az igazságügyi miniszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

 1. Az utasítás hatálya kiterjed az  Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) és a  Miniszterelnökség 
(a továbbiakban: ME) Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 4. szám alatti épületébe (a továbbiakban: épület) történő 
belépéssel és az  onnan történő kilépéssel, valamint a  Budapest V. kerület, Akadémia utcában és Zoltán utcában 
található bérelt parkolóhelyekkel (a továbbiakban: bérelt parkolóhelyek) összefüggő létesítménybiztosítási 
feladatok ellátására.

2. Értelmező rendelkezések

 2. Az utasítás alkalmazásában:
a) beléptető rendszer: az  épületben működő, a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) 

által üzemeltetett, valamint karbantartott elektronikus rendszer, amely magában foglalja a  portai klienst, 
munkaállomásokat, a leolvasó terminálokat és a belépőkártyákat;

b) biztonságtechnikai ellenőrzés: az épületbe belépési jogosultsággal nem rendelkező személy fémkereső kapun, 
valamint csomagjának röntgengépen történő átvilágítása, továbbá a média munkatársai által használt kép- 
és hangfelvétel rögzítéséhez szükséges technikai eszköz átvizsgálása;
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c) csomag: mindazon, az érintett személy birtokában lévő, általa fogott vagy testére rögzített, azon viselt olyan 
tárgy, amely a  benne elhelyezett dolgok szállítására, avagy azok szállításának megkönnyítésére szolgál, 
és amely alkalmas arra, hogy e dolgok a külső szemlélő elől – részben vagy egészben – elfedve maradjanak;

d) főbejárat: az épület Kossuth tér felőli bejárata, amely 0–24 óráig tart nyitva;
e) gazdasági bejárat: az épület Akadémia utcai bejárata, amely munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7 és 18 óra 

között, pénteken 7 és 15 óra között tart nyitva;
f ) Kancellária Étterem: az épületben üzemelő étterem és a hozzá tartozó konyha;
g) küldemény: papíralapú, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 3. § c) pontjában meghatározott irat, a minősített adatokat tartalmazó irat, valamint az előző 
irat típusokat tartalmazó csomag, futárzsák vagy tárgy, továbbá elektronikus irat – kivéve a  reklámanyag, 
sajtótermék, elektronikus hulladék –, amelyet kézbesítés céljából burkolatán, a  hozzá tartozó listán vagy 
egyéb, egyértelműen az irathoz vagy tárgyhoz rendelt felismerhető módon címzéssel láttak el;

h) rendkívüli esemény: az épület elleni támadás, természeti katasztrófa (villámcsapás, ár- és belvíz, földrengés), 
tűz, robbanás, tartós áramszünet, fegyverhasználat, hivatalos személy elleni erőszak, vétlen lövés, gyanús 
csomag, tárgy feltalálása, illetéktelen behatolás, az épület közvetlen közelében kialakuló csoportosulás;

i) reprezentatív bejárat: az épület Zoltán utcai bejárata, amely munkanapokon 7 és 19.30 óra között tart nyitva;
j) vendégkártya: a  főbejáraton belépésre jogosító, az  adott napra érvényesített belépési engedély, amely 

sorszámozott passzív (nem fényképes) belépőkártya;
k) VIP ajtó: az épület Kossuth tér felőli főbejáratán található üvegajtó, amely vendégkártya kiadása, személy és 

csomag technikai átvizsgálása nélküli beléptetési kérelem igénylése esetén vehető igénybe.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A be- és kiléptetés általános rendje

 3. Az épületben a  be- és kiléptetési feladatokat a  Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság 
Objektumvédelmi Főosztály I. Őrségi Osztály Igazságügyi Minisztérium Őrségi Alosztály (a továbbiakban: Őrség) 
végzi.

 4. Az épületbe történő belépést és az onnan történő kilépést igazolvány felmutatása és ellenőrzése, valamint technikai 
átvizsgálás nélkül biztosítani kell a  VIP ajtón, valamint a  reprezentatív bejáraton keresztül az  alábbi személyek 
részére:
a) a köztársasági elnök;
b) a miniszterelnök;
c) az Országgyűlés elnöke;
d) a Kúria elnöke;
e) az Alkotmánybíróság elnöke;
f ) a legfőbb ügyész;
g) az Országgyűlés alelnökei;
h) az Állami Számvevőszék elnöke;
i) a miniszterek;
j) az Őrség szolgálati elöljárói;
k) az a)–j) alpontban felsoroltak kíséretében lévő személyek;
l) előzetes egyeztetés után a delegációk tagjai.

 5. Az épületbe történő belépést és az  onnan történő kilépést a  közjogi tisztségviselői, a  kormánymegbízotti 
igazolványuk, vagy az  állandó belépési engedélyük felmutatása és ellenőrzése után, technikai átvizsgálás nélkül 
a VIP ajtón, valamint a reprezentatív bejáraton keresztül biztosítani kell az alábbi személyek részére:
a) az Alkotmánybíróság tagjai;
b) az államtitkárok;
c) a helyettes államtitkárok;
d) a Készenléti Rendőrség épületben szolgálatot teljesítő állománya, valamint az Őrség ellenőrzésére jogosult 

tagjai.
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 6. Az IM és az  ME által kibocsátott állandó belépési engedéllyel rendelkezők az  engedélyek felmutatásával és 
ellenőrzésével, technikai átvizsgálás nélkül, az  igazolványhoz szerelt elektronikus belépőkártya használatával 
a főbejáraton elhelyezett forgókapun és a reprezentatív bejáraton léptethetők be.

 7. A személyazonosság megállapítására alkalmas fényképes igazolvány felmutatását és a 14. pontban meghatározott 
adatok rögzítését követően biztosítható az épületben történő tartózkodás az alábbi személyek részére:
a) a vendégkártyával rendelkező személyek a fogadó fél által biztosított kísérettel;
b) a javítási, karbantartási, takarítási, szolgáltatási, szállítási, illetve vendéglátási feladatot végző szervek 

dolgozói, a megrendelő – vagy az általa megbízott személy – kíséretével, névjegyzék alapján.
 8. A reprezentatív bejárat használatát biztosítani kell az alábbiakban megjelölt személyek részére:

a) a felsővezetők;
b) a kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok;
c) a diplomáciai testületek tagjai;
d) az igazságügyi miniszterhez érkező vendégek;
e) az ME-t vezető miniszterhez érkező vendégek;
f ) az állandó belépési engedéllyel rendelkezők az  engedélyek felmutatásával és ellenőrzésével, valamint 

az igazolványhoz szerelt elektronikus belépőkártya használatával;
g) a 4–5. pontban felsorolt személyek;
h) az egyéb vendégek, az  arra feljogosított szervezeti egységek részéről megküldött, a  reprezentatív bejárat 

használatára vonatkozó kérés alapján.
 9. A 8. pont c)–e) és h) alpontjában meghatározott személyek az őket fogadó szervezeti egység általi kíséret megfelelő 

biztosítása esetén léptethetők be a reprezentatív bejáraton.
 10. Az IM és az ME főosztályvezető jogállású vezetőjénél alacsonyabb beosztású vezetők és alkalmazottak 6 óra előtt és 

20 óra után, illetve munkaszüneti vagy pihenőnapon az  érintett szervezeti egység vezetőjének aláírásával ellátott 
engedély alapján – az Őrség előzetes tájékoztatását követően – léptethetők be.

 11. A gazdasági bejáraton munkanapokon hétfőtől csütörtökig 7 és 18 óra között, pénteken 7 és 15 óra között a be- és 
kilépés az alábbi személyek számára biztosítható:
a) a KEF-fel kivitelező, szolgáltató tevékenységre szerződött külső vállalkozás munkatársai;
b) a KEF és a Kancellária Étterem azon alkalmazottai, akiknek a névsorát az érintett szervezeti egységek vezetői 

az Őrségnek előzetesen megküldtek;
c) azon IM és ME munkatársak, akiknek a belépőkártyája működteti a forgóvillát.

4. Be- és kiléptetés vendégkártyával

 12. A belépni szándékozó személy részére az  érkezését megelőző napon – de legkésőbb két órával a  belépést 
megelőzően – a  fogadó szerv által leadott belépésiengedély-kérelem Őrségre történő eljuttatása után az  Őrség 
vendégkártyát ad ki.

 13. A vendégkártyával rendelkező személy kizárólag a  fogadó általi visszaigazolás és kíséret megfelelő biztosítása 
esetén léptethető be az épületbe.

 14. A belépést megelőzően az adatok visszakeresésére alkalmas módon – elektronikusan – rögzíteni kell:
a) a belépni szándékozó személy nevét;
b) a belépni szándékozó személy személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványának számát;
c) a belépni szándékozó személyt fogadó szervezeti egység és a fogadó fél nevét,
amely személyes adatokat az  Őrség a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
alapján kezel.

 15. Az Őrség köteles felhívni a  vendégkártyával rendelkező személy figyelmét, hogy a  belépésre jogosító okmányát 
az  épületben tartózkodása során tartsa magánál, mivel a  benntartózkodás jogszerűségét az  Őrség szolgálatot 
teljesítő tagjai az épületen belül is ellenőrizhetik.

 16. Az Őrség összegyűjti a  kártyaledobó automatából a  vendégkártyákat, illetve annak működésképtelensége esetén 
kilépteti a vendéget, és a vendégkártyát átveszi.

 17. Az épületben dolgozók hozzátartozóinak vendégkártyával történő be- és kiléptetése, valamint az  épületben való 
tartózkodása az érintett dolgozó kíséretével biztosítható.
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5. Be- és kiléptetés egyéb módon

 18. A 14 éven aluli gyermek beléptetése csak szülői kísérettel, a fogadó szervezeti egység vezetőjének hozzájárulásával 
történhet.

 19. Az épületben tartandó rendezvények alkalmával a  rendezvényfelelős által az  esemény előtt legalább 24 órával 
az  Őrség részére megküldött írásos tájékoztatás, valamint névsor vagy névre szóló meghívó alapján 
a személyazonosság megállapítására alkalmas fényképes igazolvány felmutatása esetén kíséréssel biztosítható be-, 
illetve kilépés. Amennyiben a  tájékoztatás nem tartalmazza a  rendező szervezeti egység és a  kapcsolattartó 
megnevezését, a  rendezvény időpontját, helyét, célját, a  meghívottak névsorát, a  rendezvény befejezésének 
tervezett időpontját, a  kísérést végző személy (személyek) megnevezését, úgy az  Őrség intézkedik ezen adatok 
beszerzésére.

 20. A sajtó munkatársai – a  14.  pontban meghatározott adatok rögzítésén túl – az  újságírói vagy szerkesztőségi 
igazolvány felmutatásával, csak a fogadó általi engedéllyel és kísérettel léptethetők be az épületbe. A sajtó részére 
szervezett vagy nyilvános eseményekre érkező újságírók és forgatócsoportok belépése a rendező szervezeti egység 
vezetője által kijelölt személy jelenlétében történhet.

6. A beléptető rendszerrel kapcsolatos feladatok

 21. Az Őrség a  vendégkártyákat a  portai kliens, munkaállomás funkciójú számítógépen kezeli, valamint figyelemmel 
kíséri a beléptető rendszer működését az épület beléptető pontjain.

 22. A beléptető rendszer nem megfelelő működéséről, valamint a tárolt adatokat érintő bármely rendkívüli eseményről 
– így különösen annak meghibásodásáról, illetéktelen behatolásról, annak kísérletéről, rongálásról, tartós 
áramszünetről – kapott tájékoztatás vagy észlelés esetén az Őrség haladéktalanul értesíti a KEF kijelölt munkatársát, 
továbbá az IM és az ME biztonsági vezetőit, és
a) a beléptető rendszert ért hackertámadás vagy annak kísérlete esetén az Őrség tagja meggyőződik az állandó 

belépőkártya és a személy arcképmásának azonosságáról, és ellenőrzi a belépés során a beléptető rendszer 
megfelelő működését;

b) a beléptető rendszer működésképtelensége, meghibásodása, továbbá tartós áramszünet esetén az állandó 
belépési engedélyek ellenőrzését manuálisan hajtja végre, a  belépési engedélyek felmutatásával és 
arcképmás ellenőrzésével;

c) a belépni szándékozó személynek vendégkártyát a  továbbiakban nem állít ki, a  beléptetést névjegyzék, 
illetve a fogadóval távbeszélőn vagy személyesen történő egyeztetést követően hajtja végre, rögzíti a fogadó 
személyét, a belépni szándékozó személy érkezésének és távozásának időpontját.

7. A csomag- és anyagszállításra vonatkozó szabályok

 23. Nem engedélyezhető – az Őrség szolgálatban lévő tagjai által használt eszközök kivételével – az alábbiak épületbe 
történő bevitele:
a) a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényben, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályban fegyverként 

meghatározott eszköz;
b) a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló jogszabályban meghatározott eszköz, valamint
c) az Őrség tagja által veszélyes anyagként (eszközként) azonosított dolog.

 24. A 23. pontban foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni:
a) a 4–5. pontban meghatározott személyek birtokában lévő tárgyakra;
b) az  épületben szolgálati feladat ellátása céljából tartózkodó személyek birtokában jogszerűen tartható 

eszközökre.
 25. A jogszerűen birtokban tartott veszélyes tárgyak esetén az Őrség biztonságtechnikai átvizsgálást végrehajtó tagja 

az Rtv. 46. § (4) bekezdése alapján jár el.
 26. Az épületbe be nem vihető dolog átvételéről a  belépést megelőzően az  Őrség átvételi elismervényt állít ki, és 

az  átvett dolgokat kilépéskor az  elismervény ellenében visszaszolgáltatja. A  jogszerűen birtokban nem tartható 
dolog esetén az Őrség gondoskodik a dolog őrzéséről és megteszi a szükséges intézkedéseket.



378	 H I V ATA L O S 	 É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	2.	szám	

 27. A személyi használatú, illetve a munkavégzéshez szükséges tárgyak kivételével csomag be- és kivitele – a Készenléti 
Rendőrség Állami Futárszolgálat (a továbbiakban: ÁFSZ) által szállított csomagok kivételével – az  IM és az  ME 
főosztályvezető jogállású vezetője vagy a  KEF állományából kijelölt épületgondnok által kiadott engedéllyel vagy 
szállítólevéllel (jelen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: engedély) engedélyezhető.

 28. Az Őrség ellenőrzi, hogy a csomag tartalma azonos-e az engedélyen feltüntetettel.
 29. Engedély hiányában az  Őrség megakadályozza a  csomag be-, illetve kivitelét, és az  esetről haladéktalanul 

tájékoztatja a KEF állományából kijelölt épületgondnokot, valamint az érintett szervezeti egység vezetőjét.
 30. Az ÁFSZ által szállított csomagot felbontani nem lehet, a csomagot a futárjegyzék, illetve a kísérőjegyzék alapján kell 

beazonosítani.
 31. A megrendelt áruk, nyomtatványok be- és kiszállítása a  megrendelő szervezeti egység megbízottjának 

közreműködésével, valamint – szükség esetén – jelenlétében a gazdasági bejáraton technikai átvizsgálást követően 
engedélyezhető.

 32. A beérkező alapanyagok Kancellária Étterem területére történő bevitele az  éttermi alkalmazott jelenlétében 
az Őrség által kötelezően lefolytatott technikai átvizsgálást követően engedélyezhető.

 33. Hivatali munkaidőben az 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4. szám alatti épületben telephellyel rendelkező hivatalos 
szervek részére a  küldemények átvétele az  1055 Budapest, Honvéd utca 28. szám alatti Országgyűlési 
Levélátvevőben történhet. A  hivatali munkaidőn kívül érkezett postai küldeményeket az  Őrség nem veheti át, 
a küldeményt hozó személyt tájékoztatni kell a küldemény munkaidőben történő kézbesítési kötelezettsége felől. 
Ha előzetes egyeztetés alapján a küldemény átvétele megoldható, az Őrség megteszi a szükséges intézkedéseket, 
hogy a  küldemény átvételét az  érintett szervezeti egység feladatra kijelölt munkatársa a  főbejárat előterében 
elvégezhesse.

8. A be- és kiléptetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

 34. Az Őrség nem végez a  biztonsági területet érintően beléptető tevékenységet. Riasztás esetén annak okát 
megvizsgálja, megállapításait jelenti a  szolgálati elöljárónak, aki tájékoztatja a  biztonsági területre vonakozó 
intézkedési terv szerint az IM, illetve az ME biztonsági vezetőjét és a minősített adatok kezeléséért felelős szervezeti 
egység vezetőjét, műszaki meghibásodás esetén a KEF kijelölt munkatársát.

 35. A rendkívüli esemény miatt történő belépést az Őrség a szolgálati naplóban köteles rögzíteni, és arról az azt követő 
első munkanapon az IM és az ME biztonsági vezetőjét tájékoztatni.

 36. Ha a  be-, illetve kilépni szándékozó személy az  utasításban meghatározott, a  be- és kilépéshez szükséges 
feltételeknek nem tesz eleget, az  Őrség köteles az  előírások betartására felszólítani, valamint annak teljesítéséig 
a be-, illetve kilépést megtagadni.

 37. A bérelt parkolóhelyeken megálló, erre engedéllyel nem rendelkező gépjármű üzembentartójával szemben 
az  Őrség szabálysértési feljelentést tesz. A  vendég parkolóhelyek használatáról az  Őrség szolgálatparancsnoka 
egyeztetni köteles az ME kijelölt szervezeti egységének munkatársával.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 38. Ez az utasítás 2020. február 1-jén lép hatályba.
 39. Az Őrség a  be- és kiléptetéssel kapcsolatban keletkezett iratokat, nyilvántartásokat az  Iratkezelési Szabályzat 

rendelkezései szerint kezeli.
 40. Hatályát veszti a Miniszterelnöki Hivatal Központi Irodaházába történő be- és kiléptetés, a csomag- és áruszállítás, 

a postai küldemények kézbesítésének szabályairól szóló 3/2009. (OT. 2.) ORFK utasítás.

  Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy s. k.,
  rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 1/2020. (I. 16.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
2018. évi LXXIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

A 2018. évi LXXIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2018. november 22-i 183. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik 
kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 16. cikk 1. bekezdése 
az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, 
diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. december 20.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2020. január 19.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2018. évi LXXIII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
a  Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2018. évi 
LXXIII. törvény 2. §-a és 3. §-a 2020. január 19-én, azaz kettőezerhúsz január tizenkilencedikén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 2/2020. (I. 16.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet  
2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

A 278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-i 153. számában kihirdetett, 
a  Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről 
szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 11. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik 
a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás az utolsó olyan értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, 
amelyben az egyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a másik Szerződő Felet a jelen 
Megállapodás végrehajtásához szükséges belső eljárás lefolytatásáról.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. december 20.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2020. január 19.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
a  Magyarország Kormánya és az Angolai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 278/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a 2020. január 19-én, azaz 
kettőezerhúsz január tizenkilencedikén lépnek hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 3/2020. (I. 16.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság  
budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXXIX. törvény 2. §-ának, 3. §-ának,  
valamint az 1. és a 2. mellékletei hatálybalépéséről

A Magyar Közlöny 2019. december 12-ei 201. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Bolgár 
Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit 
illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 6. cikk 2. bekezdése az alábbiak 
szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A megállapodás azon két írásos értesítés közül a későbbi kézhezvételét követő harmincadik napon lep hatályba, 
amelyben a szerződő felek diplomáciai úton értesítik egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételek 
teljesüléséről.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. december 18.
A Megállapodás hatálybalépésének naptári napja: 2020. január 17.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2019. évi LXXXIX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
a  Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai 
képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi 
LXXXIX. törvény 2. §-a, 3. §-a, valamint az 1. és 2. melléklete 2020. január 17-én, azaz kettőezerhúsz január 
tizenhetedikén lépnek hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 4/2020. (I. 16.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság 
és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való 
államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2019. évi XCII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának  
és az 1–2. mellékletének hatálybalépéséről

A 2019. évi XCII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2019. december 12-ei 201. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv 
Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia 
és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv 
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) 3. cikke az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Jegyzőkönyv azon diplomáciai csatornákon keresztül megküldött utolsó írásos értesítés kézhezvételét 
követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, melyben a   Szerződő Felek értesítik egymást a   jelen Jegyzőkönyv 
hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lefolytatásáról.”

A Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. december 20.
A Jegyzőkönyv hatálybalépésének napja: 2020. január 19.

A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar 
Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi 
szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2019. évi XCII. törvény 4. § 
(3)  bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar 
Népköztársaság/Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság/Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró között létrejött kétoldalú nemzetközi 
szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2019. évi XCII. törvény 2. §-a és 3. §-a, 
valamint az 1–2. melléklete 2020. január 19-én, azaz kettőezerhúsz január tizenkilencedikén lép hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 5/2020. (I. 16.) KKM közleménye 
a magyar–szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVIII. törvény 
2. §-ának és 3. §-ának és az 1–3. mellékletének hatálybalépéséről

A Magyar Közlöny 2019. november 28-ai 191. számában kihirdetett, a  magyar–szlovén államhatár új, 2018. évi 
határokmányainak (magyar–szlovén államhatár határleírás 2018, magyar–szlovén államhatár koordinátajegyzék 
2018, magyar–szlovén államhatár határtérkép 2018, a továbbiakban: Határokmányok) kihirdetéséről szóló 2019. évi 
LXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a Határokmányok hatálybalépésről:
„A 2. §, a 3. § és az 1–3. melléklet a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 
harmincadik napon lép hatályba, amelyben Magyarország és a  Szlovén Köztársaság a  Határokmányok 
hatálybalépéshez szükséges nemzeti jogi feltételek teljesítéséről értesítik egymást.”

A Határokmányok hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. december 16.
A Határokmányok hatálybalépésének napja: 2020. január 15.

A fentiekre tekintettel, összhangban a  magyar–szlovén államhatár új, 2018. évi határokmányainak kihirdetéséről 
szóló 2019. évi LXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a magyar–szlovén államhatár új, 2018. évi 
határokmányainak kihirdetéséről szóló 2019. évi LXXVIII. törvény 2.  §-a és 3.  §-a, valamint az  1–3.  melléklete 
2020. január 15-én, azaz kettőezerhúsz január tizenötödikén lépett hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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A külgazdasági és külügyminiszter 6/2020. (I. 16.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti,  
a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló  
székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2019. évi XCIII. törvény 2. §-ának és 3. §-ának,  
valamint az 1. és a 2. mellékletének hatálybalépéséről

A 2019. évi XCIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2019. december 12-i 201. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű Államok 
Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) 18. cikk 1. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„A jelen Megállapodás az azt követő harmincadik (30.) napon lép hatálya, hogy a Titkárság diplomáciai úton kézhez 
vette a magyar fél írásbeli értesítését arról, hogy a jelen Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső jogi 
eljárásokat lefolytatták.”

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2019. december 19.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2020. január 18.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2019. évi XCIII. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy 
a  Magyarország Kormánya és a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa Titkársága közötti, a Türk Nyelvű 
Államok Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodájáról szóló székhely-megállapodás kihirdetéséről 
szóló 2019. évi XCIII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint az 1. és a 2. mellékletei 2020. január 18-án, azaz kettőezerhúsz 
január tizennyolcadikán lépnek hatályba.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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III. Közlemények

A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye  
Filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2020. évben fizetendő jogdíjakról  
és e felhasználások egyéb feltételeiről

A FilmJus a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) 24. §-a, 66. § (3) bekezdése valamint 
a  szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57–59. §-ai 
alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználásának 2020. évben 
fizetendő díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya

1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzők: rendező, filmíró, operatőr, a FilmJus Felosztási 
Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint. 
1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott filmalkotásoknak vagy azok 
részleteinek (a továbbiakban együtt: „filmalkotások”) az 1.4. pontban meghatározott nyilvános előadással történő 
felhasználása után fizetendők.
1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon művekre terjed ki, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
alapján „filmalkotás”-nak minősülnek.
1.4. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése alapján elsősorban a filmalkotás előállítója köteles, vagy, ha 
az  előállító és a felhasználó együttes nyilatkozatával bizonyítja, hogy az előállító a felhasználóval kötött 
szerződésében a szerzői jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelműen áthárította a felhasználóra, 
mely utóbbi esetben a jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre 
kötelezett).
1.5. A jelen jogdíjközlemény szerinti jogdíj megfizetése nem mentesíti a felhasználót a filmalkotás nyilvános 
előadással történő felhasználására vonatkozó engedély megszerzése alól, ezen engedély kiadására a FilmJus nem 
jogosult, azt a filmalkotás előállítója adhatja meg.

2. A jogdíj mértéke

2.1. A nyilvános előadás kezdetekor előre meghatározott számú nyilvános előadás esetén:

  A nyilvános előadások száma (db) és a jogdíj mértéke (Ft) művenként

Nézőszám (fő) 1 előadás 2 előadás 3–4 előadás 5–7 előadás 8–10 előadás
11. előadástól

vetítésenként

1–100 1 383    2 074 3 227    5 188    8 300    921

101–500 1 614    2305  3 458    5 417    8 646  1 075

501–1000 2 074    2 767    3 919    5 878  9 106    1 382

1000 felett 6 916   7 493    8 646    10 605   13 833    4 608

Filmalkotás részletének nyilvános előadása esetén a fentiekben meghatározott jogdíj arányosan csökkentett része, 
de legalább műrészletenként 230,7695 Ft fizetendő.

Amennyiben a nyilvános előadás megtekintéséért belépődíjat szednek, a 2.2.2. pontban  meghatározott, a belépődíj 
mértékétől függő jogdíjszorzókat alkalmazni kell. 

2.2. A nyilvános előadás kezdetekor előre nem meghatározott számú előadást lehetővé tévő felhasználás esetén 
(pl.  kiállítás keretében történő folyamatos vetítés vagy a közönség jelenlévő tagjai által választható nyilvános 
előadás biztosítása):
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2.2.1. A jogdíj mértéke 0,0919 Ft/naptári nap/műmásodperc, mely a bemutatott filmalkotás vagy részlet teljes 
hossza alapján számítandó.

2.2.2. Amennyiben a nyilvános előadás több teremben, több vetítőn, illetve képernyőn történik, vagy emelt összegű 
belépődíjat alkalmaznak, vagy a látogatók becsült száma a nyilvános előadás időtartama alatt meghaladja 
a 3000-et, akkor a jogdíjat az alábbi jogdíjszorzókkal kell megszorozni:

Jogdíj szorzó

Több teremben, több vetítőn, illetve képernyőn történő  
nyilvános előadás

1,3

Az ÁFÁ-t magában foglaló belépődíj mértéke:
1,5–  filmalkotások belépti díj ellenében történő rendszeres nyilvános bemutatása érdekében 

létrehozott szervezet (pl. mozi) által vagy ilyen céllal szervezett esemény (pl. belépődíjas 
filmklub) keretében – ide nem értve a filmfesztivált – történő nyilvános előadás esetén: 
1400 Ft/fő felett 

–  egyéb esetekben: 1800 Ft/fő felett

Amennyiben a becsült látogatószám havonta, illetve egy hónapnál rövidebb tartamú 
előadás esetén a nyilvános előadás időtartama alatt meghaladja a 3000-ret:

2

2.2.3. Amennyiben a felhasználó úgy biztosítja a közönség számára a filmalkotás megtekintését, hogy azt 
a felhasználó által biztosított helyszínen és technikai feltételekkel, de a közönség tagjai által meghatározott időben 
és alkalommal teszi lehetővé (pl. kiállításon monitoron  szabadon elindítható film megtekintése), abban az esetben 
a 2.1. pont szerinti díjszámítás alkalmazandó, ha a felhasználó vagy előállító tud adatot szolgáltatni a hozzáférések 
(elindított megtekintések) számáról. Amennyiben ezen adat nem elérhető vagy a felhasználó nem szolgáltat arról 
adatot, úgy a 2.2.1. és 2.2.2. pont szerinti díjszámítás kerül alkalmazásra.

2.3. A jogdíjakkal való elszámolás és a jogdíj megfizetése a nyilvános előadás megkezdése előtt esedékes, kivéve, 
ha az a felhasználó utólagos adatszolgáltatásán alapul.  
A FilmJus az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a jogdíjfizetésre kötelezettel kötött felhasználási 
szerződésben utólagos jogdíjfizetésben is megállapodhat, amennyiben:
a) a jogdíjfizetésre kötelezettnek a FilmJus-szal szemben jogdíjtartozása nincs, és
b) a jogdíjfizetésre kötelezett keretmegálla podást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történő 

jogdíjfizetésről és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen, teljes körűen adatot szolgáltat 
és jogdíjat fizet a FilmJus-nak, 

c) vagy a jogdíjfizetésre kötelezett teljesíti az a) pontban foglalt feltételt, és a kulturális örökség védelméről 
szóló törvényben meghatározott közgyűjteménynek minősül.

A kedvezmény a jogdíjfizetésre kötelezettet addig illeti meg, amíg a kedvezmény feltételeit teljesíti. 
Utólagos jogdíjfizetés esetén, ha a felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, az elszámolás és 
adatszolgáltatás a megszűnés napjára nézve a megszűnéstől számított tíz napon belül, a jogdíj a megszűnést 
követő hónap utolsó napjáig esedékes.

2.4. A fizetendő jogdíj összegét annak kiszámítása után a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kell 
kerekíteni.

2.5. Mentesül a jogdíj megfizetése alól az a jogdíjfizetésre kötelezett, aki filmalkotásokat azok előállítójától kapott 
engedély alapján 
a) – filmfesztivál, vagy 
b) – a magyar kulturális örökségbe tartozó filmalkotások bemutatására szolgáló, országosan szervezett 
rendezvénysorozat 
keretében mutat be.
A b) pont szerinti rendezvénysorozat esetében a szervező előzetesen külön megállapodást köteles kötni a 
FilmJus-al, melyben rögzítésre kerülnek a jogdíjmentesség konkrét feltételei.
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3. Adatszolgáltatás

3.1. A jogdíj megállapítása érdekében a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó 
filmalkotások nyilvános előadása esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:

a) a filmalkotás 
– címe, eredeti címe,
– műfaja,
– sorozatok esetén a nyilvánosan előadott epizódok címe,
– előállítója, amennyiben az a jogdíjfizetésre kötelezett előtt ismert,
– jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzői (1.1. pont), amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett előtt nem 
ismert valamennyi szerző, legalább a filmalkotás rendezője,
– hossza (perc:másodperc)/műrészlet esetén a nyilvánosan előadott részlet hossza;
b) a nyilvános előadás kezdete, és, határozott idejű nyilvános előadásnál, vége;
c) a nyilvános előadás időtartama, illetve, előre meghatározott számú nyilvános előadás esetén, a nyilvános 
előadások száma;
d) a nyilvánosan előadott mű/műrészlet naponta hány képernyőn, hány alkalommal jelenik meg;
e) a becsült látogatószám havonta, illetve egy hónapnál rövidebb tartamú előadás esetén a nyilvános előadás 
időtartama alatt;
f ) a nyilvános előadás megtekintéséért szedett belépődíj mértéke.

3.2. Az adatszolgáltatás a nyilvános előadás megkezdése előtt, amennyiben a FilmJus a jogdíjfizetésre kötelezettel 
utólagos jogdíjfizetésben állapodott meg, akkor hat hónapos vagy annál rövidebb idejű nyilvános előadás esetén 
a  nyilvános előadás befejezését követő tíz napon belül, hat hónapnál hosszabb idejű nyilvános előadás esetén 
naptári félévenként, a félévet követő hónap 10. napjáig esedékes. Amennyiben a mű felhasználásában az 
adatszolgáltatási időszakon belül változás következik be, a megváltozott adatokat a változásról való 
tudomásszerzést követő tizenöt munkanapon belül közölni kell.

3.3. Értelmező rendelkezések

3.3.1. A 2.1. pont szerinti jogdíjszámítás esetén egy előadásnak egy képernyőn történő előadás tekintendő. 
3.3.2. A 2.2.1. pont szerinti jogdíjszámítás esetén a „műmásodperc” a bemutatásra kerülő filmalkotás egy 
másodpercét jelöli. 
3.3.3. A 2.2.2. pont szerinti, az 1400 illetve 1800 Ft-ot meghaladó összegű belépődíjra tekintettel meghatározott 
jogdíjszorzót akkor kell alkalmazni, ha legalább a jegyek 50 %-át 1400 illetve 1800 Ft-ot meghaladó áron értékesítik.  
3.3.4. A 2.2.2. pontban a belépődíj mértékére tekintettel megállapított jogdíjszorzókat abban az esetben is 
alkalmazni kell, ha a belépődíjat nem kizárólag a filmalkotások megtekintéséért szedik, hanem a rendezvényre való 
belépésért, amelyen a filmalkotások megtekintése mellett más események is látogathatók, és a belépődíj összege 
a 10 000 Ft-ot meghaladja.
3.3.5. A 2.1. pont alkalmazása során, több részből álló filmalkotások, illetve sorozatok esetén a filmalkotásból 
(sorozatból) minden megkezdett 50 perc tekintendő egy műnek.
3.3.6. Filmfesztivál: olyan szervezett, legalább kettő napig tartó, több filmalkotás bemutatására szolgáló 
rendezvény, melynek során egy vagy több helyszínen, kifejezetten filmalkotások tematikus bemutatására kerül sor.

4. Közös szabályok

4.1. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre 
kötelezettnek az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell 
megfizetnie.
4.2. A felhasználás részletes feltételeiről a FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett szerződésben állapodik meg. 
A FilmJus a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan 
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
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4.3. A jelen jogdíjközlemény filmelőállítóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni arra a természetes vagy jogi 
személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is, akire/amelyre a filmelőállító által 
a  szerzőktől megszerzett, a nyilvános előadásra, illetve a nyilvános előadás engedélyezésére vonatkozó vagyoni 
jogok szerződés vagy jogszabályi rendelkezés folytán átszálltak. 
4.4. Késedelmes jogdíjfizetés esetén a jogdíjfizetésre kötelezett a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. 
4.5. A jogdíjkiszámítás illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén 
a  jogdíjfizetésre kötelezett a késedelem idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden 
napjára a jogdíjfizetésre kötelezett által az adott időszakra fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 
500 Ft. A kötbér legmagasabb összege a jogdíjfizetésre kötelezett által fizetendő szerzői jogdíj 30%-a.
4.6. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett a jogdíjkiszámítás illetve –felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást 
hiányosan vagy hibásan teljesíti, úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének 
napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 4.5. pontban 
meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

5. A jogdíjközlemény időbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig érvényesek.

  FilmJus

* * *

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2019. december 20.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  
az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános 
előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb 
feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel  
és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek 
vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról  
és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K20)

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § 
(2)  bekezdésében, 25. § (1), (4), (5) és (6) bekezdéseiben, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § 
(1)  bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar 
Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (MAHASZ) és az Előadóművészi Jogvédő Iroda 
Egyesülettel (EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának, illetve 
nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról 
készült másolatok nyilvánossághoz közvetítése tekintetében, valamint
– az I. fejezet 3.1.2 és 3.2.2. pontja esetében az Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében a szerzők, 
továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók javára 
a FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő 
Társasága Egyesülettel, a MAHASZ-szal, valamint az EJI-vel egyetértésben a rádió- vagy televízió-szervezet, illetve 
a  saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített 
művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon – az eredetihez képest más 
szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése 
(másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) tekintetében
a felhasználás engedélyezésének fejében fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: 
jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet
Üzletek és egyéb zenefelhasználók által fizetendő jogdíjak

1.1. Bevásárló központokban, áruházakban, kereskedelmi üzletekben, állandó jellegű kiállító és árubemutató 
termekben – melyek működési engedélyében meghatározott fő (jellegadó, első helyen megjelölt) üzletkör áruk 
értékesítése – gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az üzlet alapterülete szerint az alábbi szerzői 
jogdíjat kell fizetni havonta:
1-50 m2   2 153 Ft/hó alapdíj
51-200 m2   2 153 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 153 Ft) 1,67%-a
201-500 m2   7 547 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 153 Ft) 1,33%-a
501-2 000 m2   16 136 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 153 Ft) 1%-a
2 001-5 000 m2   48 431 Ft + a2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 153 Ft) 0,87%-a
5 001-10 000 m2   104 621 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 153 Ft) 0,74%-a
10 001-20 000 m2   184 271 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 153 Ft) 0,67%-a
20 000 m2 felett   328 571 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 153 Ft) 0,61%-a

Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re eső jogdíj-részösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki.
A felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt 
lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzői jogdíjat köteles megfizetni.
A bevásárlóközpontokban a közös területhez kell számítani a sétálóutcák, folyosók, mosdók alapterületét, valamint 
azon üzletek alapterületét is, amelyek a közös területtel egy légtérben vannak, ha az itt említett területen csak 
központilag sugárzott gépzene felhasználás van.
1.2. Szolgáltató üzletekben, amelyek a működési engedélyükben meghatározott fő jellegadó, első helyen megjelölt 
üzletkör szerinti szolgáltatások alapján a jelen jogdíjközleményben egyéb helyen nevesítve nincsenek, (például 
szépségszalon, szolárium, kozmetika, fodrászat stb.), továbbá ügyfélvárókban, ügyfélszolgálati irodákban, valamint 
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egyéb nyilvános váróhelyiségekben – gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az üzlet alapterülete szerint 
az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1-50 m2   2 853 Ft/hó alapdíj
51-200 m2   2 853 Ft + az 50 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 853 Ft) 1,61%-a
201-500 m2   9 743 Ft + a 200 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 853 Ft) 1,43%-a
501-2 000 m2   21 983 Ft + az 500 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 853 Ft) 0,95%-a
2 001-5 000 m2   62 633 Ft + a2 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 853 Ft) 0,8%-a
5 001-10 000 m2   131 093 Ft + az 5 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 853 Ft) 0,77%-a
10 001-20 000 m2   240 943 Ft + a 10 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 853 Ft) 0,64%-a
20 000 m2 felett   423 543 Ft + a 20 000 m2 feletti terület után m2-ként az alapdíj (2 853 Ft) 0,54%-a 
Az ARTISJUS a %-ban meghatározott 1 m2-re eső jogdíj-részösszeget két tizedesjegy pontossággal számítja ki. 
A  felhasználó a teljes alapterületre számított, a kerekítés általános szabályainak alkalmazásával (azaz 5 tized alatt 
lefelé, 5 tizednél és 5 tized fölött felfelé kerekítve) forintra kerekített szerzői jogdíjat köteles megfizetni. 
1.3. Garázsokban, mélygarázsokban, parkolókban, parkolóházakban történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. 
pont) esetén m2-enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 20%-át kell fizetni. 
1.4. Munkahelyeken (például üzemcsarnokokban, gyárakban, műhelyekben, irodákban, és egyéb, kizárólag 
a munkavállalók által használt helyiségekben) a munkáltató általi gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén 
m2-enként és havonta az 1.1. pontban meghatározott szerzői jogdíj 25%-át kell fizetni.
1.5. Spa és wellness szolgáltatásokat (masszázs, pezsgőfürdő, szauna stb.) nyújtó üzletekben, létesítményekben, 
valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedő folyosókon, pihenő és váró helyiségekben történő 
gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a létesítmény zenefelhasználással érintett alapterülete alapján 
havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 170%-t kell fizetni.

2. Üzemanyagtöltő állomásokon a kútoszlopok közötti területen történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) 
esetén a kútoszlopok számától függően az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1-5 kútoszlop esetén 1 012 Ft;
5 kútoszlop felett 1 012 Ft és kútoszloponként további 101 Ft.
A jelen pont alkalmazásában egy kútoszlopnak számít az a kiszolgálóhely, amelynél egyidejűleg egy jármű 
tankolása lehetséges. Azaz a kútoszlopok számát annak megfelelően kell megállapítani, hogy az üzemanyagtöltő 
állomás egyidejűleg hány jármű tankolását teszi lehetővé.

3.1.1. Egészségügyi intézményben (például rendelőintézet, kórház), valamint egyéb egészségügyi szolgáltatónál 
(például háziorvos, szakorvos) a betegek ellátását és az ehhez kapcsolódó várakozás célját szolgáló helyiségekben, 
valamint a betegek által közösen használt egyéb helyiségekben (például váróterem, folyosó, öltöző, rendelő, 
kezelőszoba, társalgó, hall) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell 
fizetni:
Egy épület esetén havonta és m2-enként:
1-20 m2 között  2 994 Ft
 a 20 m2 feletti terület után m2-enként további  18 Ft, de legfeljebb 7 226 Ft szerzői jogdíjat, továbbá 
ha a helyiségek több szinten helyezkednek el, akkor a további (2., 3., 4. stb. szint,) szintek után, azok alapterületétől 
függetlenül, szintenként 3 097 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
Amennyiben több épület több szintjén is történik gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont), akkor a szintenként 
fizetendő szerzői jogdíjat épületenként külön-külön kell számítani.
3.1.2. Fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben a betegek elhelyezését szolgáló kórtermekben, 
betegszobákban történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-
szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján 
vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén [B) oszlop] a szobaszámtól 
függően az alábbi, A) és B) oszlop szerinti havi szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni: 

Betegszobák száma A) gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

1-25 szobáig 7 227 Ft 244 Ft

26-50 szobáig 13 422 Ft 576 Ft

51-100 szobáig 23 746 Ft 1 130 Ft
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Betegszobák száma A) gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

101-150 szobáig 30 973 Ft 2 238 Ft

151 szoba felett 37 167 Ft 3 345 Ft

3.2. Abban az esetben, ha az egészségügyi intézmény, illetve egyéb egészségügyi szolgáltató az adott helyiségben 
vagy helyiségekben kizárólag vagy túlnyomórészt a központi költségvetés, illetve az Egészségbiztosítási Alap 
terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat nyújt, az alábbi jogdíjakat kell fizetni:
3.2.1. A betegek ellátását és az ehhez kapcsolódó várakozás célját szolgáló helyiségekben, valamint a betegek által 
közösen használt egyéb helyiségekben (például váróterem, folyosó, öltöző, rendelő, kezelőszoba, társalgó, hall) 
történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
Egy épület esetén havonta és m2-enként:
1-20 m2 között  1 238 Ft
 a 20 m2 feletti terület után m2-enként további  9 Ft, de legfeljebb 3 097 Ft szerzői jogdíjat, továbbá 
ha a helyiségek több szinten helyezkednek el, akkor a további (2., 3., 4. stb. szint,) szintek után, azok alapterületétől 
függetlenül, szintenként 1 238 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
Amennyiben több épület több szintjén is történik gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont), akkor a szintenként 
fizetendő szerzői jogdíjat épületenként külön-külön kell számítani.
3.2.2. Fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézményben a betegek elhelyezését szolgáló kórtermekben, 
betegszobákban történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-
szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján 
vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szobaszámtól 
függően az alábbi, A) és B) oszlop szerinti havi szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni: 

Betegszobák száma A) gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

1-25 szobáig 3 613 Ft 121 Ft

26-50 szobáig 6 711 Ft 288 Ft

51-100 szobáig 11 873 Ft 565 Ft

101-150 szobáig 15 486 Ft 1 110 Ft

151 szoba felett 18 584 Ft 1 645 Ft

4.1. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 
15.1. pont) esetén, hangszórónként havonta 1 886 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
4.2. Közterületen, állandó jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 
15.1. pont) esetén, amennyiben a jogdíjfizető önkormányzat vagy polgármesteri hivatal, hangszórónként havonta           
1 100 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
4.3. Közterületen, időszakos jelleggel telepített technikai berendezésekkel történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 
15.1. pont) esetén, helyszínenként naponta 2 179 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

5. Egy vagy több napos rendezvényhez kapcsolódó alkalmi árusítást végző kereskedelmi tevékenység során történő 
gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 1 804 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

6.1. Járművekről történő reklám vagy propaganda célú gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén havonta 
2 442 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
6.2. Járművekről történő reklám vagy propaganda célú élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén havonta 
4 542 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
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7.1. A vásár, kiállítás, árubemutató szervezője az alábbi szerzői jogdíjat köteles fizetni:
7.1.1. Rendezvények esetén (koncert, diszkó, divatbemutató, show-műsor, zenés sportbemutató) helyszínenként és 
naponta:
Budapesten  57 985 Ft 
vidéken a vásár alapterülete alapján
5 000 m2-ig   35 319 Ft
5 000 m2 felett   43 681 Ft 
7.1.2. Háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta
Budapesten hangszórónként és képernyőnként   1 770 Ft 
vidéken a vásár alapterülete alapján
3 000 m2-ig   12 807 Ft
3 001-5 000 m2-ig   21 026 Ft
5 001-10 000 m2-ig   27 177 Ft
10 000 m2 felett minden megkezdett 5 000 m2 után további   6 303 Ft

7.2. A vásáron, kiállításon vagy árubemutatón a kiállítóknak az általuk a kiállításra bérbevett területen az alábbi 
szerzői jogdíjat kell fizetni:
7.2.1. Rendezvények (például koncert, diszkó, divatbemutató, sportbemutató) után az alábbi szerzői jogdíjat kell 
fizetni naponta:

Budapesten 16 943 Ft

Vidéken 10 485 Ft
7.2.2. Háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni naponta: 

Budapesten 4 247 Ft 

Vidéken 3 609 Ft

7.3. A 7.1.1. és a 7.2.1. pontban foglalt rendezvény esetén, amennyiben a rendezvény szervezője a rendezvény 
megtartását megelőzően az Artisjusszal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt 
a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

8.1.1. Nyilvános filmvetítés vagy videó előadás esetén a filmben, audiovizuális műben megfilmesített zenemű 
felhasználásáért az áfát nem tartalmazó jegybevétel 1,5%-ának megfelelő mértékű szerzői jogdíjat, de legalább 
az alábbi, nézők száma alapján számított minimum szerzői jogdíjat kell fizetni:

1-30 főig 206 Ft

31-70 főig 516 Ft

71-100 főig 937 Ft

101-250 főig 1 136 Ft

251-500 főig 1 346 Ft

501-1000 főig 2 027 Ft

1000 fő felett 6 722 Ft
8.1.2. Filmszínházakban a fő filmvetítésen kívüli (például  filmelőzetes, filmvetítés szünetében történő vagy 
háttérjellegű) gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén előadásonként 94 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
8.1.3. A filmszínházak havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig az előadott filmek címét és 
az  előadások számát tartalmazó műsort kötelesek benyújtani az ARTISJUS-nak. A filmszínház a díjfizetéssel 
a felhasználási engedélyt havonta köteles megszerezni.

8.2. Színpadi előadás cselekményén kívül történő (például háttér, előzetes, vagy az előadás szünetében történő)

– gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén előadásonként 2 750 Ft

– kizárólag élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén előadásonként 4 400 Ft 
szerzői jogdíjat kell fizetni.

8.3. Színházakban, filmszínházakban, múzeumokban, könyvtárakban, művészeti, közművelődési és egyéb, 
többfunkciós kulturális intézményekben végzett központi háttérzene jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 
15.1. pont) esetén négyzetméterenként és havonta az 1.2. pontban meghatározott szerzői jogdíj 25%-át kell fizetni.
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8.4. Színházakban, filmszínházakban, múzeumokban, könyvtárakban, művészeti, közművelődési és egyéb, 
többfunkciós kulturális intézményekben végzett, a 8.1.-8.3. pontok hatálya alá nem tartozó, egyéb, nem háttér 
jellegű gépzene-felhasználás esetén 546 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni naponta.

8.5. Konferenciák alkalmával történő háttér jellegű zenefelhasználás esetén

– gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 4 400 Ft

– kizárólag élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. pont) esetén naponta 4 951 Ft 

szerzői jogdíjat kell fizetni.

9.1. A tömegközlekedés körében menetrend szerint közlekedő, személyszállítást végző vízi és szárazföldi 
járműveken (például hajó, autóbusz, vonat) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a jármű 
járműnyilvántartás szerinti üzemben tartójának járművenként havonta 1 169 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

9.2. Nem tömegközlekedés keretében, nem menetrend szerint közlekedő (bérbeadás céljára fenntartott vagy 
utazásszervezés, utazásközvetítés, idegenforgalmi szolgáltatás során közlekedtetett) járműveken, taxikban (a 9.3. 
és  9.4. pont szerinti járművek kivételével) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a jármű 
járműnyilvántartás szerinti üzemben tartójának a jármű férőhelyének számától függően az alábbi szerzői jogdíjakat 
kell megfizetni járművenként és havonta:

1-10 főig 691 Ft

11-25 főig 1 046 Ft

26-40 főig 1 399 Ft

41-55 főig 1 750 Ft

55 fő felett 2 091 Ft

9.3. Repülőgépen történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a jármű légi jármű lajstromba vagy 
nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartójának az alábbi szerzői jogdíjakat kell megfizetni járatonként:
– amennyiben zenefelhasználás csak a földön történik   681 Ft
– amennyiben zenefelhasználás levegőben is történik   2 279 Ft

9.4. Olyan vízi és szárazföldi közlekedési járműveken, amelyeken idegenforgalmi, szórakoztató vagy egyéb 
kereskedelmi szolgáltatást nyújtanak (például nosztalgiahajó/vonat; sétahajó, városnéző járat), az alábbi szerzői 
jogdíjakat kell fizetni járatonként
a) háttér jellegű gépzene-felhasználás esetén  1 430 Ft
b) háttér jellegű élőzene-felhasználás esetén  2 245 Ft
c) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő 
– gépzene-felhasználás (előadóművész fellépése, karaoke, táncnélküli dj.) esetén  2 788 Ft
– élőzene-felhasználás (előadóművész fellépése) esetén  3 490 Ft
d) zenés táncos rendezvény keretében történő 
– gépzene-felhasználás (diszkó) esetén  6 981 Ft
– élőzene-felhasználás (bál) esetén  8 747 Ft

9.5. Amennyiben egy járaton többféle zenefelhasználás [9.4. a)-b)-c)-d)] is történik, az ennek megfelelő jogdíjakat 
külön-külön kell megfizetni.

9.6. A 9.4. pontban meghatározott zenefelhasználások esetén a jármű befogadóképességét alapul véve minden 
megkezdett 50 fő után a két legdrágább belépődíjnak megfelelő összeget, kötelező fogyasztási díj esetén pedig 
szintén a jármű befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után egy kötelező fogyasztási díjnak 
megfelelő összegű szerzői jogdíjat is meg kell fizetni járatonként az egyébként fizetendő szerzői jogdíjon felül.
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10.1. Sporteseményen történő háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta, 
amennyiben egy napon több elkülönült (pl. belépődíj szedése esetén külön belépődíj ellenében látogatható vagy 
belépődíj szedése nélkül is, más, cserélődő közönség által látogatott) sporteseményt tartanak ugyanazon 
a helyszínen, akkor egy napon belül sporteseményenként 
1-200 fő befogadóképességig  2 757 Ft
201-500 fő befogadóképességig  5 160 Ft
501-1 000 fő befogadóképességig  7 743 Ft
1 001-5 000 fő befogadóképességig  14 543 Ft
5 001-10 000 fő befogadóképességig  21 813 Ft
10 001-30 000 fő befogadóképességig  40 810 Ft
30 001-60 000 fő befogadóképességig  61 218 Ft
60 001-120 000 fő befogadóképességig  91 822 Ft
120 000 fő befogadóképesség felett  137 731 Ft
szerzői jogdíjat kell fizetni. 

10.2. Amennyiben a sportesemény a nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó külön (a tárgyévben alkalmazandó 
„Sz” jelű) jogdíjközlemény szerinti programot is tartalmaz (pl. koncert, diszkó), akkora 10.1. pont szerinti jogdíjon 
felül a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű jogdíjközlemény 7.1. pontja szerinti szerzői jogdíjat is meg kell fizetni.

11.1. Műjégpályákon, természetes jégpályákon és görkorcsolya pályákon történő zenefelhasználás esetén 
a  befogadóképesség figyelembevételével minden megkezdett 50 fő után naponta a legdrágább jegy árának 
megfelelő szerzői jogdíjat kell fizetni. Amennyiben a belépődíjat naponta több alkalommal szedik, a szerzői jogdíjat 
alkalmanként kell fizetni.

11.2. Amennyiben belépődíjat nem szednek, úgy legfeljebb 100 fő befogadóképesség esetén naponta 722 Ft szerzői 
jogdíjat, 100 fő feletti befogadóképesség esetén naponta 1 032 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

12.1. Strandokon, uszodákban, gyógyfürdőkben, kempingekben, élmény és kaland parkokban történő központi 
gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1 000 fő befogadóképességig   14 304 Ft 
minden további megkezdett 1 000 fő után további   8 471 Ft

12.2. Aquaparkokban, vízi vidámparkokban és egyéb, emelt szintű szolgáltatást nyújtó fürdőhelyeken történő 
központi gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
1 000 fő befogadóképességig   22 115 Ft 
minden további megkezdett 1 000 fő után további   9 619 Ft

13.1. Zenés csoportos sport és egyéb szabadidős vagy oktatás jellegű foglalkozáson (például aerobic, kondicionáló 
torna, táncóra) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) után a heti óraszámot alapul véve az alábbi 
szerzői jogdíjat kell fizetni havonta: 

Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban Egyéb településen

Heti 1-5 alkalom 3 028 Ft 2 530 Ft

Heti 6-14 alkalom 8 582 Ft 6 057 Ft

Heti 15-21 alkalom 12 873 Ft 9 059 Ft

Heti 22 alkalomtól 12 873 Ft + a heti 21 alkalmat meghaladó 
számú alkalmak után 618 Ft

9 059 Ft + a heti 21 alkalmat meghaladó 
számú alkalmak után 606 Ft

Értelmező magyarázat a 13.1. ponthoz arra az esetre, ha a heti óraszám meghaladja a 21 alkalmat: amennyiben 
például Budapesten a heti óraszám 25 alkalom, azaz a 21 alkalmat a heti óraszám 4-gyel haladja meg, akkor a havi 
jogdíj összege az alábbiak szerint számítandó:

12 873 Ft + (4 × 618 Ft) = 15 345 Ft.
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13.2. Amennyiben a felhasználó az óraszámot havi bontásban adja meg és a havi óraszám legfeljebb 1 és 3 alkalom 
közötti, akkor az alábbiak szerinti havi jogdíjat kell fizetnie:
Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban   2 126 Ft
 Egyéb településen   1 770 Ft

13.3. Kondicionáló termekben, valamint az ezekhez tartozó öltözőkben, mosdókban, közlekedő folyosókon, pihenő- 
és váróhelyiségekben történő háttér jellegű gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a létesítmény 
zenefelhasználással érintett alapterülete alapján az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú 

városban
Egyéb településen

1-100 m2-ig 4 886 Ft 4 397 Ft

101-200 m2-ig 6 354 Ft 5 719 Ft

201-500 m2-ig 8 578 Ft 7 721 Ft

501-1000 m2-ig 14 173 Ft 12 755 Ft

1001-2000 m2-ig 23 382 Ft 21 044 Ft

2000 m2 felett 37 410 Ft 33 669 Ft

14.1. Utazó vidámparkokban (mutatványosok: körhinta, hajóhinta, céllövölde stb.) történő zenefelhasználás esetén 
vidámparkonként 26 737 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni évente.

14.2. Állandó vidámparkokban történő zenefelhasználás esetén hangfalanként és naponta 924 Ft szerzői jogdíjat 
kell fizetni.

14.3. Cirkuszok előadásaiban bemutatott, nem színpadra szánt zeneművek felhasználásáért az áfát nem tartalmazó 
jegybevétel 5%-át kell szerzői jogdíjként fizetni. Az e pontban foglalt előadás esetén, amennyiben az előadás 
szervezője az előadás megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy az 
előadás megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben 
részesül.

15.1. Játékkaszinókban gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2 203 Ft szerzői jogdíjat kell 
fizetni.

15.2. Játéktermekben gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta
1-50 m2-ig  1 068 Ft
51-100 m2-ig  1 187 Ft
101-200 m2-ig  1 311 Ft
200 m2 felett  1 439 Ft
szerzői jogdíjat kell fizetni.

15.3. Nyerőgép nélküli játéktermekben (csak ügyességi játékokkal felszerelt), valamint biliárdtermek és 
bowlingpályák esetében történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén a 15.2. pontban meghatározott 
szerzői jogdíj 50%-át kell fizetni.

15.4. A 15.1., 15.2. és 15.3. pont szerinti felhasználási helyeken történő kizárólag élőzene-felhasználás (II. fejezet 15.2. 
pont), vagy fő műsorszámként történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 2 872 Ft szerzői 
jogdíjat kell fizetni.

15.5. Ha a 15.1., 15.2. és 15.3. pont szerinti felhasználási helyeken a zenefelhasználás olyan eszköz alkalmazásával 
(például zenegép, táncgép) valósul meg, amely lehetővé teszi, hogy a közönség tagja – az általa fizetett külön díj 
ellenében – egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zeneművet, akkor a 15.1., 15.2. és 15.3. pontban 
megállapított szerzői jogdíjak 10%-kal emelkednek.

16. Erotikus szolgáltatást, illetve szexuális és fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtó üzletekben (például peep 
show, masszázsszalon) történő gépzene-felhasználás (II. fejezet 15.1. pont) esetén naponta 1 445 Ft szerzői jogdíjat 
kell fizetni.
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17. Távbeszélő útján megvalósuló, lehívásra hozzáférhetővé tételnek nem minősülő [Szjt. 26. § (8) bekezdés, első 
mondat] zenefelhasználás után az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:

17.1. Kapcsolási, várakozási idő alatt megvalósuló zenefelhasználás esetén:
Zenefelhasználást lehetővé tevő technikai eszközönként (például központ, alközpont) a technikai eszközt 
üzemeltető:
1-20 vonalig, havonta  2 101 Ft
21-100 vonalig, havonta  3 158 Ft
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további  1 056 Ft
szerzői jogdíjat köteles fizetni.

17.2. Emelt díjas távközlési szolgáltatás nyújtása során megvalósuló zenefelhasználás (ide nem értve a külön 
jogdíjközleményben meghatározott, távközlési szolgáltatás keretében megvalósuló lehívásra hozzáférhetővé tételt) 
esetében a szolgáltató:
1-20 vonalig, havonta  2 740 Ft
21-50 vonalig, havonta  9 496 Ft
51-100 vonalig, havonta  18 982 Ft
ezt meghaladóan 50 vonalanként havonta további  5 281 Ft
szerzői jogdíjat köteles fizetni.
A jelen pont alkalmazása során vonalnak kell tekinteni a hívó fél által önálló kapcsolási számmal hívható fővonalat, 
valamint az önálló kapcsolási számmal rendelkező mellékállomást is. A vonalak számát az egyidejűleg lefolytatható 
beszélgetések száma határozza meg.

18. Rendelkezés az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás alapján

18.1. Az 1–17. pontokban meghatározott gépzene-felhasználások (II. fejezet 15.1. pont) esetén [ide nem értve 
a  8.1.1.  pont szerinti gépzene-felhasználást és a 3.1.2. B) oszlop, 3.2.2. B) oszlop szerinti felhasználást),] az ott 
megállapított szerzői jogdíjak mellett további 32,9 %, az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közös 
jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell fizetni akkor, ha kereskedelmi 
célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen és közvetett 
nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre 
a  zeneszolgáltatáshoz. A jelen pont nem alkalmazható a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó élőzene-
felhasználások esetén.

18.2. A jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal 
egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja 
a  szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a felhasználók által befizetett jogdíjat 
a  megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a részükre átadja. Az EJI és a MAHASZ az átvett jogdíjakat közös 
jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a jogosultak 
között felosztja. A szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt 
nyilvántartásba vétele és az Kjkt. 9. § (1) bekezdése alapján saját nevében végzi.

19. A 3.1.2., 3.2.2. pontok B) oszlopaiban foglalt jogdíjak az Szjt. 28. § (4) bekezdése szerinti szerzői és szomszédos 
jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

II. Fejezet
Közös rendelkezések

1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, 
a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak 
jogdíjfizetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni. 
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétől 
teszi függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése 
előtt megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos 
mértékű felhasználási engedélyt szerez. A jogdíj, illetve jogdíjrészlet megfizetésének időpontja az az időpont, 
amikor a jogdíj az Artisjus számlájára már beérkezett és a jogdíjat megfizető felhasználó, valamint az a felhasználás 
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is azonosítható az Artisjus számára, amelyre a felhasználó a felhasználási engedélyt meg kívánja szerezni. 
A felhasználó jogdíjtúlfizetését az Artisjus a szolgáltató fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.
1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves időszakra – ennél rövidebb vagy idényjellegű üzemeltetés esetén pedig 
az  üzemeltetés teljes időtartamára – előzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz a jogdíjat előzetesen, 
legkésőbb a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni. [Szjt. 25. § (5) bekezdés] 
1.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja az 1.2. pont szerinti esedékességet követő nap.  Amennyiben 
felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött és a jogdíjfizetéssel késedelembe esett, behajtási 
költségátalányt is köteles fizetni.
1.4. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét az 1.2. pontban meghatározott 
időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőig 
elmulasztja megfizetni és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes késedelemi 
kamatot az 1.3. pont szerint köteles megfizetni.
1.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított 
bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és 
a  felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely 
adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg 
az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
1.6. A jogdíjközlemény alkalmazásában a negyedéves időszak az időszak kezdeti (első) napját tartalmazó hónapot 
követő harmadik naptári hónap ugyanazon napját (ha ilyen nap nincs, akkor az utolsó napját) megelőző napig tart. 
(Például a november 30. napjával kezdődő negyedéves időszak vége a következő év február 27. napja, a június 15. 
napjával kezdődő negyedéves időszak utolsó napja pedig szeptember 14. napja.) 
1.7. Ha a jogdíjközlemény alkalmazása során havonta fizetendő jogdíjat a felhasználónak nem teljes naptári hónapra 
kell megfizetnie, akkor a jogdíjat az érintett naptári hónap napjainak számához viszonyítva kell az adott hónapban 
a felhasználással érintett napok számához arányosítani. (Például, ha január hónapban történik 5 napig felhasználás, 
akkor a jogdíjközlemény szerint a havonta fizetendő jogdíjat osztva 31-gyel és az eredményt szorozva 5-tel lesz az 
5 napra eső fizetendő jogdíj.)

2.1. A jelen jogdíjközlemény I. fejezetében meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet működési 
engedélyében vagy tartalmilag ennek megfelelő közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltető minősül 
felhasználónak. A jogdíjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról vagy 
tartozáselvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen 
pont szerint az eseti rendezvény szervezőjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény 
szerinti jogdíjat e személy fizeti meg, az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint 
tartozásátvállaláshoz vagy tartozáselvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat. Az eseti rendezvény szervezőjének 
a  jelen pont szempontjából azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint a bármely 
jogcímen a nyilvános előadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve 
támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervező által 
igénybe vett harmadik személy vagy szervezet szervezi, a rendezvény szervezőjének a harmadik személyt vagy 
szervezetet igénybe vevőt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt vagy szervezetet igénybe 
vevőnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt vagy szervezetet a szervezésért, illetve közreműködésért 
megillető megbízási vagy egyéb díj nem minősül bevételnek.

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint 
a  bármilyen forrásból származó befizetést (például egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a bármilyen 
jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység 
végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési 
kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben 
a  jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy 
ellenértékét kell figyelembe venni.
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3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendő. 
Amennyiben a szerzői jogdíj meghatározásakor belépődíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja 
a belépődíj áfa nélküli összege.
3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó 
összegét, amely előfeltétele a műsoros előadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépőjegy, 
műsormegváltás, adományjegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvények részvételi díja, 
meghívó, egyéni azonosító stb.).

4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és a már 
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles 
az ARTISJUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy 
megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget és az ARTISJUS 
csak az ellenőrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös 
jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege 
a  fizetendő jogdíj összegével egyezik meg. Ha az Szjt. 25. § (5) bekezdése második mondata szerint az érintett 
felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, a költségátalány összege a negyedéves időszakra 
fizetendő díj összegével egyezik meg. Ha a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb 
időtartamára kell fizetni, a költségátalány összege ezzel a díjjal egyezik meg.
5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti 
ellenőrzés napját követően, az ellenőrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb 
időtartamú vagy idényjellegű üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és 
a költségátalányt a bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.
5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, és az 5.2. pont 
szerinti bejelentés későbbi időpontot nem jelöl meg, a bejelentés a bejelentés napját magában foglaló naptári 
negyedév utolsó napján, de legkorábban a felhasználás megkezdésének napjával kezdődő negyedéves időszak 
utolsó napján lép hatályba. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, 
negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a bejelentés legkorábban az idényjellegű üzemeltetés 
időtartamának utolsó napján lép hatályba. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti 
tevékenységének megszüntetése vagy szünetelése, és ezt a felhasználó bejelentésével egyidejűleg igazolja. 
5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzés adatai, illetve az egyéb 
rendelkezésre álló adatok (például írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsájtó 
tájékoztatása stb.) alapján állapítja meg. A helyszíni ellenőrzés során az ARTISJUS betekinthet a felhasználó 
birtokában lévő azon okiratokba (ideértve a felhasználó pénzügyi dokumentumait és elszámolásait), amelyek olyan 
pénzügyi, illetve kereskedelmi adatokat tartalmaznak, amelyek a jogdíj megállapításához vagy a jogdíj mértékének 
ellenőrzéséhez szükségesek.

6.1. Zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása (élőzenei felhasználás) 
esetén a felhasználó köteles a felhasznált művek címét, szerzőjét, az elhangzás időtartamát és az elhangzási 
gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon vagy az ARTISJUS által e célból fenntartott online felületen 
keresztül elektronikus úton közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. § 
(1) bekezdés].
6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlődik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául 
szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követő hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás 
(üzemeltetés) tartama egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás (üzemeltetés) időtartamát 
követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott időszakon belül nem rendszeresen 
ismétlődik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követő 
3 munkanapon belül köteles teljesíteni.
6.3. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti és mulasztását az 
ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 6.2. pontban meghatározott 
esedékességétől számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér 
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mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 
500 Ft.
6.4. Amennyiben a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell 
teljesíteni, a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama 
egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás időtartamára fizetendő szerzői jogdíj.
6.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan, vagy hibásan teljesíti, 
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér 
mértékével.

7.1. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nemcsak a jelen 
jogdíjközlemény hatálya alá, hanem a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelű), illetve 
a  nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű) jogdíjközlemény hatálya alá 
tartoznak. Ebben az esetben a jelen jogdíjközlemény és az „Sz”, illetve „V” jelű jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is 
meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha a zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben 
történnek, és akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel központilag történik.
7.2. Ha valamely üzletben, vagy felhasználási helyszínen több értékesítő helyen is megvalósul a jogdíjközleményben 
rögzített azonos felhasználási mód, és külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelő 
szerzői jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel történik.
7.3. Ha valamely felhasználónál a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó többféle zenefelhasználás [pl. élő zene, 
műszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene), diszkó stb.] is megvalósul, a megfelelő szerzői jogdíjat minden 
felhasználásért külön-külön kell fizetni az I. fejezetben meghatározottak szerint.

8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően 
képviselő országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, 
a  hálózatban részt vevő összes felhasználóra kiterjedően a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben 
meghatározott tételes vagy %-os szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS – az eset 
körülményeihez igazodóan –  átalányjogdíjat vagy a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott 
jogdíjfizetésnél alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést is köthet (a továbbiakban: 
átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés).
8.1.2. Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor 
köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, és 
bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, valamint – amennyiben a jelen 
díjszabás ilyen kötelezettséget előír – az egyes felhasznált művekre vonatkozó adat- (műsor-) közlési 
kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdés] eleget tett;
b) az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megkötését 
a  felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által 
fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, a gépzene-felhasználás esetében a felhasznált művekre (szomszédos jogi 
teljesítményekre) vonatkozóan a felhasználók általi adat- (műsor-) közlési kötelezettségvállalás, vagy a felhasználók 
jelentős részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az 
érdek-képviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt 
lehetővé és indokolttá teszi.
8.2. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése során 
az ARTISJUS a szerződésekkel érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő 
megkülönböztetést nem alkalmaz, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít. [Kjkt.  58. § 
(1) bekezdés] 
8.3.1. A felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei által indokolt, e pont szerinti felhasználási szerződésben 
az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez 
képest legfeljebb 15%-kal csökkentett jogdíjat alkalmaz.
8.3.2. A felhasználó sajátos körülményének tekinthető különösen
– az üzlet hátrányos területi elhelyezkedése, ha ennek következtében az üzlet alacsony jövedelmezőséget 
valószínűsít (területi elhelyezkedés);
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– az üzlet jövedelmezőségének időszakos és ismétlődő jelentős csökkenése más időszakokhoz képest 
(szezonalitás);
– a felhasználó által igazolt átmeneti gazdasági nehézség, amely a jogdíjfizetés elmaradásához vezethet, ha az 
átalánydíjas szerződéssel a jogérvényesítési eljárás feltehetően elkerülhető.
8.3.3. A csökkentett mértékű jogdíjat tartalmazó felhasználási szerződés időbeli hatálya addig szólhat, amíg a jelen 
pont alkalmazását indokoló körülmény fennáll. Átmeneti jellegű indok (pl. átmeneti gazdasági nehézség) esetén 
a csökkentett mértékű jogdíjra vonatkozó kikötés hatálya legfeljebb egy évre szólhat.
8.4.1. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalánydíjas vagy 
alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az érdekképviseleti szerv a tagjai (az 
érintett felhasználók) jogdíj fizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által fizetendő 
jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre 
(szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a jogdíjfizetési 
kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8.4.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai 
Bizottság 2014. augusztus 8-i 868/2014/EU rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók 
szintjén működő regionális érdek-képviseleti szervek minősülnek.
8.5.1. Az ARTISJUS átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet 
áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint működő hálózat (például 
franchise) azon tagjával (például franchise adó), amely
– szerződésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja; vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelő biztosítékot nyújt; és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve 
a felhasználás mértékére, a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az 
ARTISJUS-nak továbbítja.
8.5.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerződést kötő tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) 
a  jogdíjfizetési kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerződés által biztosított 
jogdíj-fizetési lehetőséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. 
a) pontban foglalt feltételnek.
8.5.3. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megköthető 
abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt 
állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egységes elvek szerinti működését a tagok közötti 
szerződés határozza meg.
8.6. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez 
képest legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, amelynek működését a felhasználó 
ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok jelentősen megnehezíti (vis maior).
8.7. Az ARTISJUS a jogdíjközleményben tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest 3%-kal csökkentett jogdíjat 
igényel attól a felhasználótól, aki a IV. fejezet 16. pontja szerint az ARTISJUS által biztosított elektronikus 
kapcsolattartásra az ARTISJUS-szal megállapodást köt és az ARTISJUS-szal ténylegesen és kizárólagosan ezen 
az elektronikus úton tart kapcsolatot. A jelen pont szerinti kedvezmény egy negyedévben a 9000 Ft-ot, illetve ennél 
rövidebb időtartamra történő jogdíjfizetés esetén egy hónapban a 3000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
8.8. Az ARTISJUS a jogdíjközleményben tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest 12 naptári hónap időtartamra 
30%-kal csökkentett, majd újabb 12 naptári hónap időtartamra 20%-kal csökkentett, majd további 12 naptári 
hónapra 15%-kal csökkentett jogdíjat igényel egy adott felhasználási hely tekintetében attól a felhasználótól, amely 
a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban az érintett felhasználási helyen felhasználást nem végzett és 
a felhasználás megkezdését a jogdíjközlemény II. fejezetének 4. pontja szerint az ARTISJUS felé önként bejelentette.  
A jelen pont szerinti jogdíjfizetést a felhasználó felhasználási helyenként a felhasználás megkezdésétől számított 36 
hónaponként egy alkalommal veheti igénybe. Az alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási 
szerződés jelen 8.8. pont szerinti kikötése hatályát veszti, ha az ARTISJUS vonatkozó jogdíjközleménye bármely 
érintett időszakra a jelen 8.8. pont szerinti jogdíjfizetést nem teszi lehetővé.
8.9. A gépzene-felhasználások esetében a felhasznált művekre és szomszédos jogi teljesítményekre vonatkozó 
hiteles és megbízható adat- (műsor-) közlés érdekében az ARTISJUS az ilyen adatközlést a felhasználók nevében 
teljesítő olyan személlyel, amely a felhasználónak összetett, azaz a szolgáltatás technikai feltételeire és a felhasznált 
művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) kiterjedő szolgáltatást nyújt (háttérzenei szolgáltatás, illetve 
háttérzenei szolgáltató), és ezáltal a felhasznált művek, illetve szomszédos jogi teljesítmények adatait 
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elektronikusan, a felhasználással egyidejűleg, zárt, elektronikus rendszerben gyűjti és a felhasználás helyére és 
időpontjára vonatkozó adatokkal együtt tárolja, olyan keretmegállapodást köthet, amelyben meghatározhatja 
a  felhasználóval köthető, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés keretfeltételeit is.  
A  felhasználóval a keretfeltételek alapján a felhasználási szerződést az ARTISJUS abban az esetben köti meg, 
ha  a  felhasználó a vállalja, hogy adatközléssel és jogdíjfizetéssel összefüggő egyes kötelezettségeit 
a keretmegállapodással rendelkező háttérzenei szolgáltató közreműködésével teljesíti. Az ARTISJUS a 8.2. pontnak 
a háttérzenei szolgáltatókkal kötött keretmegállapodások tekintetében is köteles megfelelni.
8.10. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez 
képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet, 
valamint ebben a jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a felhasználás egyéb feltételeit is, ha ezzel 
a  felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíjfizetési vagy egyéb szerződéses feltételek 
meghatározását segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az Artisjus 
az ilyen felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználó kör megjelölésével honlapján közzéteszi és 
a  közzétételtől számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási 
szerződést a közzétett feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy a jelen 
pont szerinti szerződés hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra a jelen jogdíjközlemény 
szerint a felhasználási engedélyt megszerzi és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat megfizeti.
8.11. A 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.10. pontok szerinti jogdíjfizetés összevontan nem alkalmazható. A 8.9. pont szerinti 
jogdíjfizetés esetében a 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.8. pontok szerinti jogdíjfizetés a keretmegállapodás rendelkezései 
szerint alkalmazhatóak; a keretmegállapodás e pontok alkalmazását, a 8.6. pont kivételével, kizárhatja. A 8.9. pont 
szerinti jogdíjfizetés a 8.10. pont szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható. 

9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek 
az ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § 
(4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) 
vonatkozó adat- (műsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] határidőben eleget tett.

10. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás módját és 
mértékét a helyszínen ellenőrizheti. [Szjt. 25. § (4) bekezdés] 

11.1. A zenefelhasználást végző üzletek, felhasználási helyszínek jogdíjfizetés szempontjából történő besorolását 
a zene-, illetve irodalmi művek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy a felhasználás 
milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS 
határozza meg.
11.2. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó 
felhasználások esetén a közzétett jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok 
figyelembevételével az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendő.

12.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen 
jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt 
megtörténik. Ha a felhasználó bizonyítja, hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott művekre is – 
kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy amelyek mindegyike a folklór 
alkotásának minősül [Kjkt. 10. § (1) bekezdés], vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével 
[Szjt.  77.  § (1) bekezdés] járó nyilvános előadás esetén kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, 
amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
12.2. A jelen jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és szomszédos jogi védelem alatt álló 
hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni. Abban 
az esetben, ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során kizárólag 
olyan szerzői művek jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre nézve 
szerzői jogi védelem nem áll fenn vagy amelyekre a szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, úgy 
a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat olyan mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás 
jelen jogdíjközlemény szerint figyelembe vett körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.
12.3. Az I. fejezet 3.1.1. pont hatálya alá tartozó egészségügyi intézménynek nem minősülő egészségügyi 
szolgáltatónak az I. fejezet 18. pontjában meghatározott szomszédos jogi jogdíjat nem kell abban az esetben 
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megfizetnie, ha a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése az Európai Bíróság 
C-135/10. számú ítéletében foglalt feltételek értelmében nem valósul meg. Ez nem érinti a felhasználó szerzői 
jogdíj-fizetési kötelezettségét.

13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai 
művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem 
színpadra szánt szépirodalmi művek (például regények) teljes terjedelemben történő előadására. [Szjt. 25. § 
(3) bekezdés] 

14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes 
áfát is tartalmazó összegben kell megfizetni.

15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki 
eszközzel vagy módszerrel. [Szjt. 25. § (2) bekezdés b.) pont] Gépzene-felhasználás többek között:
– rádió, televízió műsorának lejátszása (hangszóróval történő megszólaltatása, illetve képernyőn való 
megjelenítése) rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján;
– a zenemű – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – 
példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videólejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, 
mp3 lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy 
egyéb erre alkalmas készülék útján; valamint
– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemű lejátszása 
számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élőzene-felhasználás a zeneművek személyes előadóművészi 
teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása. [Szjt. 25. § (2) bekezdés a.) pont] 

16. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS 
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

III. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya

A fenti jogdíjközlemény 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

* * *

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2019. december 23.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  
az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának 
engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, 
valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel  
és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek 
vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról  
és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz20)

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), 
(4), (5), (6) bekezdéseiben, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 
2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
alapján, továbbá a jelen jogdíjközlemény I. fejezet 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pontjaiban és II. fejezet 2. és 3. pontjában 
meghatározott felhasználásokra az Szjt. 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hangfelvétel-kiadók 
Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (MAHASZ) és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel (EJI) 
egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának szervezői számára a nyilvános 
előadások engedélyezése tekintetében a felhasználás engedélyezésének feltételeit, az ennek fejében fizetendő 
szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet
A nyilvános előadások szervezői által fizetendő jogdíjak

1. Koncert

A koncertre vonatkozó általános szabályok
1.1. Fogalma: olyan zenei előadás, amelyre a közönség a zene hallgatása céljából gyűlik össze és amely előadáson 
a zene főszolgáltatásként kerül felhasználásra.
1.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 9%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 
a  belépődíj nélküli rendezvényekre a 7.1., vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása 
esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
1.3. Mérséklések:
1.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetendő szerzői jogdíj 
az áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.
1.3.2. A rendezvény szervezője az alábbi kedvezményekben részesülhet:
A kedvezmény feltétele minden esetben az, hogy a rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10.000,- Ft legyen, 
a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően legalább 10 nappal teljesítse a II. fejezet 3.1. pont 
szerinti bejelentési kötelezettségét és az ARTISJUS-szal olyan megállapodást kössön, amely alapján az abban 
rögzített összegű szerzői jogdíjrészletet a rendezvény megtartása előtt megfizeti.
1.3.2.1. Ha a rendezvény szervezője által a 2018. negyedik naptári negyedévben és a 2019. évben tartott 
rendezvények után megállapított szerzői jogdíj a 2019. évben az ARTISJUS számlájára befizetésre és jóváírásra 
került, és e jogdíj kedvezmény nélkül számított összege nem éri el az 1 000 000 Ft-ot, a rendezvény szervezője 20% 
kedvezményben részesül.
1.3.2.2. Ha a rendezvény szervezője által a 2018. negyedik naptári negyedévben és a 2019. évben tartott 
rendezvény(ek) után megállapított szerzői jogdíj a 2019. évben az ARTISJUS számlájára befizetésre és jóváírásra 
került, és e jogdíj kedvezmény nélkül számított összege eléri vagy meghaladja
a.) az 1.000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 6,6%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 4,5%,
b.) a 2 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 6%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 4,2%,
c.) a 3 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 5,5%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 3,7%,
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d.) a 4 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 5%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 3,2%,
e.) az 5 000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 4,6%,
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 2,9%, 
abban az esetben, ha
– egyébként a szerzői jogdíj mértékének megállapításakor a 4,6%-os mérték lenne az irányadó és az egy koncert 
után megállapított szerzői jogdíj összege meghaladja
a 13 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendő szerzői jogdíjmérték 4,2%-ra
a  16 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendő szerzői jogdíjmérték 3,8%-ra,
a 21 000 000 Ft-ot, akkor a fizetendő szerzői jogdíjmérték 3,4%-ra
módosul. 
1.3.2.3. Ha a rendezvény szervezője által a 2019. évben tartott, legalább 60 rendezvény után megállapított szerzői 
jogdíj a 2019. évben az ARTISJUS számlájára befizetésre és jóváírásra került, és e jogdíj összege eléri vagy 
meghaladja a 40.000 000 Ft-ot:
– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 4,4%, 
– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a fizetendő szerzői jogdíjmérték: 2,9%.
A rendezvény szervezője ezt a kedvezményt 2020. július 1-től 6 hónapos időtartamra akkor is igénybe veheti, ha a 
kedvezmény feltételeit a 2019. év második naptári félévében és a 2020. év első naptári félévében 2020. június 30-áig 
teljesíti.   
1.4.1. Az 1.3.2.1. és az 1.3.2.2. pontokban, valamint az 1.3.2.1. és az 1.3.2.3. pontokban meghatározott kedvezmények 
együtt nem alkalmazhatóak.
1.4.2. Az 1.3.2. pontban a kedvezmény feltételéül meghatározott szerzői jogdíj-összegek minden esetben az 
általános forgalmi adót nem tartalmazó jogdíj összegeként értendőek.
1.4.3. Az 1.3.2.2. pont szerinti szerzői jogdíj mértékeket abban az esetben is alkalmazni lehet, ha a rendezvény 
szervezője vállalja, hogy az 1.3.2.2. pont szerinti, a százalékos jogdíjmértékek alkalmazásának feltételeként megjelölt 
jogdíjösszeget egy összegben az ARTISJUS számlájára a 2020. március 31. napjáig befizeti. A befizetett jogdíjösszeg 
a rendezvény szervezője által a 2019-ben szervezett rendezvények után fizetendő jogdíjba beszámítható, de abból 
a szervező részére az Artisjus visszatérítést abban az esetben sem teljesít, ha a rendezvény szervezője által 2020-ban 
ténylegesen fizetendő jogdíj a megfizetett összegnél kevesebb lenne.  
1.4.4. Az 1.3.2. pont alapján a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a belépődíj nélküli rendezvényekre 
a 7.1., vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban 
megállapított szerzői jogdíj mértéke. 

2. Diszkó, bál, össztánc

A diszkóra, bálra, össztáncra vonatkozó általános szabályok
2.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség szerkesztett, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján 
nyújtott zeneszolgáltatás mellett táncolhat.
2.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 
a  belépődíj nélküli rendezvényekre a jelen jogdíjközlemény 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott 
körülményeinek megvalósulása esetén 7.2., 7.3. illetve 7.4. pontjában megállapított szerzői jogdíj mértéke.
2.3. Mérséklés
Ha a rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10.000,- Ft és a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását 
megelőzően legalább 10 nappal teljesíti a II. fejezet 3.1. pont szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint 
az  ARTISJUS-szal olyan megállapodást köt amely alapján a rendezvény megtartása előtt a megállapodásban 
rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.
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3. Táncház

A táncházra vonatkozó általános szabályok
3.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség élő népzenére, illetve népzenei feldolgozásra épülő 
zeneszolgáltatás mellett táncolhat.
3.2. Jogdíj mértéke: áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 
a  belépődíj nélküli rendezvényekre a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása 
esetén 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
3.3. Mérséklés
3.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma a 33%-ot meghaladja, de 66%-nál kevesebb, úgy 
a fizetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 5%-a. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma 
a 66%-ot meghaladja, úgy a fizetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 2%-a.
3.3.2. Ha rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10.000,- Ft és a rendezvény szervezője a rendezvény 
megtartását megelőzően legalább 10 nappal teljesíti a II. fejezet 3.1. pont szerinti bejelentési kötelezettségét, 
valamint az ARTISJUS-szal olyan megállapodást köt, amely alapján a rendezvény megtartása előtt 
a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

4. Műsoros előadás

A műsoros előadásra vonatkozó általános szabályok
4.1. Fogalma: olyan vegyes irodalmi és zenei, szórakoztató műsor, továbbá revü, varieté, táncbemutató, táncverseny, 
divatbemutató, lézerszínház stb., amelyet egy vagy több fellépő (közreműködő) részvételével rendeznek.
4.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 
a  belépődíj nélküli rendezvényekre a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása 
esetén 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
4.3. Mérséklés
4.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetendő szerzői jogdíj 
az áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.
4.3.2. Ha rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10.000,- Ft és a rendezvény szervezője a rendezvény 
megtartását megelőzően legalább 10 nappal teljesíti a II. fejezet 3.1. pont szerinti bejelentési kötelezettségét, 
valamint az ARTISJUS-szal olyan megállapodást köt, amely alapján a rendezvény megtartása előtt 
a megállapodásban rögzített összegű jogdíj részletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.

5. Vegyes rendezvények

5.1. Ha az 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. pontokban felsorolt előadások bármelyike egy rendezvény (rendezvénysorozat) 
programjának keretében úgy kapcsolódik zeneművek egyidejű felhasználásával nem járó módon szakirodalmi 
művek, nagy terjedelmű szépirodalmi művek (regények) teljes felolvasásához, szakmai jellegű szóbeli előadásokhoz, 
vitákhoz, beszélgetésekhez, tájékoztatókhoz és más hasonló programrészekhez, hogy a rendezvény teljes 
programjának írásbeli ismertetőjéből megállapítható, hogy az említett programrészek a rendezvény 
(rendezvénysorozat) lényeges részét alkotják, továbbá a zeneművek nyilvános előadása és az azt nem tartalmazó 
szakmai programrészek szervesen összekapcsolódnak, akkor a fizetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó 
bevétel 4%-a, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a belépődíj nélküli rendezvényekre a 7.1. vagy 
a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása esetén 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított 
szerzői jogdíj mértéke.
5.2. Ha a rendezvény a 2.1. pontban meghatározott nyilvános előadást is magában foglal, a fizetendő szerzői jogdíj 
az áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.
5.3. Ha rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10.000,- Ft és a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását 
megelőzően legalább 10 nappal teljesíti a II. fejezet 3.1. pont szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint az 
ARTISJUS-szal olyan megállapodást köt, amely alapján a rendezvény megtartása előtt a megállapodásban rögzített 
összegű jogdíjrészletet megfizeti, 20% kedvezményben részesül.
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6.  Műkedvelő kulturális közösségek előadása

Művelődési intézmény vagy önkormányzat által tartósan működtetett műkedvelő kulturális közösség előadásai 
után, amennyiben az előadás a működtető intézményben történik, előadásonként, a közönség létszámától függően, 
a 7.1. pont, illetve a 7.2. pont szerinti szerzői jogdíjat kell fizetni.

7. Belépődíj nélküli rendezvények

7.1. Belépődíj nélküli rendezvények (például koncert, diszkó, bál egy fellépővel, kivétel a 7.2., 7.3. és 7.4. pont szerinti 
rendezvények) esetén a közönség számától függően, helyszínenként és naponta az alábbi összegű szerzői jogdíjat 
kell fizetni:
1-50 főig 2 857 Ft
51-100 főig 5 544 Ft
101-200 főig 10 754 Ft
201-500 főig 20 863 Ft
501-1 000 főig 39 639 Ft
1 001-2 000 főig 71 351 Ft
2 001-4 000 főig 121 297 Ft
4 001-6 000 főig 145 556 Ft
6 001-10 000 főig 192 134 Ft
10 001-20 000 főig 307 414 Ft
20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 230 560 Ft

7.2. Fél-, egész vagy több napos belépődíj nélküli rendezvény (például koncertek több fellépővel, majális, sör-, bor 
fesztivál, búcsú, politikai, társadalmi célú rendezvény) esetén a közönség számától függően, helyszínenként és 
naponta az alábbi összegű szerzői jogdíjat kell fizetni:
1-500 főig 26 079 Ft
501-1 000 főig 49 549 Ft
1 001-2 000 főig 89 188 Ft
2 001-4 000 főig 151 621 Ft
4 001-6 000 főig 181 945 Ft
6 001-10 000 főig 240 167 Ft
10 000-20 000 főig 384 268 Ft
20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 288 201 Ft

7.3. Önkormányzat vagy az önkormányzat tulajdonában álló, legalább az önkormányzat minősített többségi 
befolyásával működő közhasznú, nonprofit gazdasági társaság által rendezett fél vagy egész napos belépődíj nélküli 
rendezvény (például koncertek több fellépővel, majális, sör-, borfesztivál, településnap, búcsú, politikai, társadalmi 
célú rendezvény) esetén, azzal a feltétellel, hogy a rendezvény szervezője ezt a körülményt a rendezvény Szjt. 25. § 
(4) bekezdése alapján történő, előzetes írásos bejelentésével egyidejűleg az ARTISJUS-nak bejelenti, és az e 
körülmények fennállását szükség szerint igazolja, a 7.2. ponttól eltérően a közönség számától függően az alábbi 
összegű szerzői jogdíjat kell fizetni:
1-500 főig 18 777 Ft
501-1 000 főig 35 675 Ft
1 001-2 000 főig 64 216 Ft
2 001-4 000 főig 109 167 Ft
4 001-6 000 főig 131 000 Ft
6 001-10 000 főig 172 921 Ft
10 001-20 000 főig 276 673 Ft
20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 207 505 Ft
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7.4. Belépődíj nélküli, a gyülekezési és a véleménynyilvánítási jog gyakorlása keretében szervezett, közterületen 
tartandó rendezvény (például békés összejövetel, felvonulás, demonstráció, tüntetés) esetén a közönség számától 
függően helyszínenként és naponta az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
1-500 főig 5 216 Ft
501 – 1 000 főig 9 910 Ft
1 001 – 2 000 főig 17 838 Ft
2 001 – 4 000 főig 30 324 Ft
4 001 – 6 000 főig 36 389 Ft
6 001 – 10 000 főig 48 033 Ft
10 001 – 20 000 főig 76 854 Ft
20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 57 641 Ft

7.5. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. alapján elismert egyházak nyilvántartásba vett vallási tevékenységet végző 
szervezetek (együtt: vallási közösségek) által vallási tevékenység folytatására kizárólagosan igénybe vett helyen 
megtartott belépődíj nélküli hangversenyek, műsoros előadások esetén
500 főig 1 482 Ft
501-1 000 főig  3 030 Ft
1 001-2 000 főig 5 875 Ft
2 000 fő felett minden megkezdett 1 000 fő után további  1 523 Ft
napi szerzői jogdíjat kell fizetni. 
Nem jogdíjköteles a vallási közösségek vallásos szertartásain (pl. istentiszteleten) és vallásos ünnepségein történő 
zenefelhasználás, ha a szabad felhasználás Szjt.-ben meghatározott egyéb feltételei is fennállnak.

7.6. Mérséklés
7.6.1. Ha a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. pontokban megjelölt rendezvény után fizetendő jogdíj legalább 10.000,- Ft és 
a  rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően legalább 10 nappal teljesíti a II. fejezet 3.1. pont 
szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint az ARTISJUS-szal olyan megállapodást köt, amely alapján a rendezvény 
megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizet, 20% jogdíjkedvezményben részesül.
7.6.2. Ha egy rendezvényen belüli előadások során a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja, a fizetendő 
szerzői jogdíj a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. pontokban megjelölt szerzői jogdíj 66,6 %-a.

8. Jótékony célú rendezvények

8.1. Irodalmi és zeneművek alkalomszerűen rendezett jótékony célú rendezvény (ilyenek különösen azok 
a  rendezvények, amelyeket a nevelés, oktatás, egészségügy, szociális gondoskodás, bűnmegelőzés támogatására 
szerveznek) alkalmával történő nyilvános előadásának engedélyezése fejében az egyébként fizetendő szerzői jogdíj 
egyharmadát kell fizetni az alábbi feltételek együttes fennállásakor:
– a rendezvény előadói fellépti díjban nem részesülnek vagy fellépti díjukat teljes egészében a rendezvényt 
megelőzően közzétett közérdekű célra ajánlják fel és a szervező legfeljebb az előadók rendezvényen történő 
fellépésével összefüggésben indokoltan és ténylegesen felmerült költségeit téríti meg; 
– a szervező a rendezvényből eredő bevételét a rendezvény szervezésével összefüggésben igazoltan felmerült 
költségeire tekintettel (ideértve az előadóknak nyújtott költségtérítést és az egyéb indokolt és ténylegesen felmerült 
költségeket) a jogdíjszámítás alapját képező bevétel legfeljebb 20%-os mértékéig terjedő összeggel csökkenti; és
– a szervező a rendezvényből eredő, legfeljebb az előző bekezdésben meghatározott költségek levonását követően 
fennmaradó teljes bevételét (ideértve a közreműködők esetlegesen felajánlott fellépti díját is) a jótékony cél 
megvalósítására nonprofit szervezetnek ajánlja fel és ténylegesen ki is fizeti, vagy, amennyiben a szervező maga 
nonprofit szervezet, saját, jótékony cél megvalósítására irányuló alaptevékenysége körében használja fel és erről az 
ARTISJUS felé nyilatkozik.

Az ARTISJUS annak igazolására, hogy az előadás jótékony célúnak minősül, az alábbi iratok becsatolását kéri:
– a jótékony cél igazolására a szervező részéről a rendezvény céljának ismertetését, valamint annak a nonprofit 
szervezetnek a megjelölését, amelynek részére a bevételt felajánlják, illetve a nonprofit szervezet saját, jótékony cél 
megvalósítására irányuló alaptevékenységének ismertetését;
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– a szervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a rendezvénnyel összefüggésben milyen, legfeljebb a bevétel 
20%-át elérően figyelembe vehető költségei merültek fel és a felmerült költségeket igazoló okiratokat (számlákat, 
bizonylatokat) legalább egyszerű másolati példányban;
– az előadókkal kötött megállapodás egy példányát vagy az előadók nyilatkozatát, amelyben szerepel a fellépti 
díjról való lemondás;
– annak igazolását, hogy a rendezvény szervezője a teljes bevételét nonprofit szervezetnek átutalta vagy nonprofit 
szervezet szervező nyilatkozatát, hogy a teljes bevételt saját, jótékony cél megvalósítására irányuló 
alaptevékenysége körében használja fel; valamint
– a bevételt felhasználó nonprofit szervezet igazolását az átutalt összeg számláján történő jóváírásáról.
Ha a rendezvény nem minősíthető jótékony célúnak vagy a rendezvényt szervező szerv a kért iratokat a rendezvényt 
követő 3 napon belül nem csatolja be, a rendezvény után a jelen jogdíjközlemény szerint egyébként járó jogdíjat 
meg kell fizetni.

8.2. Mérséklés
Ha a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően legalább 10 nappal teljesíti a II. fejezet 3.1. pont 
szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint az ARTISJUS-szal olyan megállapodást köt, amely alapján a rendezvény 
megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizeti, további 20% jogdíjkedvezményben 
részesül.

9. Rádió- és televízió-műsorok nyilvános előadása

Rádió- vagy televízió-műsorok nyilvános előadás keretében történő felvétele vagy közvetítése esetén az alábbiak 
szerint kell a nyilvános előadási jogdíjat fizetni:
9.1. Belépődíj nélkül:
9.1.1. Amikor a műsor főként irodalmi vagy zeneművekből áll, a közönség számától függően, előadásonként
1-50 főig 8 614 Ft
51-100 főig 17 143 Ft
101-500 főig 25 705 Ft
501-1000 főig 34 276 Ft
1000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további 25 705 Ft
szerzői jogdíjat kell fizetni. 

9.1.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zeneművek a műsor részei, azonban a műsor nem csak irodalmi 
vagy zeneművekből áll (háttérzene) a közönség számától függően, előadásonként
1-50 főig 4 223 Ft
51-100 főig 8 614 Ft
101-500 főig 12 837 Ft
501-1000 főig 17 143 Ft
1000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további 8 614 Ft
szerzői jogdíjat kell fizetni. 

9.2. Belépődíj szedése esetén:
9.2.1. Amikor a műsor főként irodalmi vagy zeneművekből áll, az áfával csökkentett bevétel 9%-át kell szerzői 
jogdíjként fizetni, de a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a 9.1.1. pontban megállapított szerzői 
jogdíj mértéke.
9.2.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zeneművek a műsor részei, azonban a műsor nem csak irodalmi 
vagy zeneművekből áll (háttérzene), az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-át kell szerzői jogdíjként fizetni, de 
a fizetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a 9.1.2. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.

9.3. Mérséklés
Ha a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően legalább 10 nappal teljesíti a II. fejezet 3.1. pont 
szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint az ARTISJUS-szal olyan megállapodást köt amely alapján a rendezvény 
megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet megfizet, 20% jogdíjkedvezményben részesül.
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10. Nyilvános családi események

10.1. Az önkormányzatok által rendezett családi ünnepségek (esküvő, névadó stb.) keretében felhasznált zenei és 
irodalmi művek után eseményenként 486 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy ezen esemény(ek) 
után az önkormányzatnak keletkezik-e bevétele.
10.2. Rendezvényszervezők által rendezett családi ünnepségek (születésnap, eljegyzés, esküvő, keresztelő stb.) 
keretében felhasznált zenei és irodalmi művek után a rendezvény szervezőjénél keletkezett áfa nélküli bevétel 8%-át 
eseményenként legalább 4 129 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
10.3. Temetések (ravatalozás, búcsúztatás, szórás, sírhoz kísérés) során felhasznált zenei és irodalmi művek után 
temetésenként 1 241 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

11. Járulékos jellegű zenefelhasználás

11.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső olyan rendezvény során, ahol főszolgáltatásként élőzenei nyilvános 
előadás történik, azt megelőzően, annak szünetében vagy azt követően járulékos jellegű gépzene-felhasználás után 
az előadás szervezője köteles az egyébként a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő szerzői jogdíj 2%-ának 
megfelelő mértékű további szerzői jogdíjat fizetni.

12. Rendelkezések az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás alapján

12.1. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső bármely rendezvény során a főszolgáltatásként megvalósuló 
nyilvános előadást megelőzően, annak szünetében vagy azt követően járulékos jelleggel kereskedelmi célból 
kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen nyilvánossághoz közvetítésére 
kerül sor, az előadás szervezője köteles a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő szerzői jogdíjon felül további, 
a  jelen jogdíjközlemény I. fejezet 11.1. pontja szerint fizetendő jogdíj 32,9%-ának megfelelő mértékű, az 
előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) megillető 
szomszédos jogi jogdíjat is megfizetni.
12.2. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső rendezvényen a főszolgáltatásként megvalósuló nyilvános előadás 
alatt, ahhoz kapcsolódóan kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat közvetlen 
nyilvánossághoz közvetítésére kerül sor (az előadáshoz hangfelvételt is használnak), az előadás szervezője köteles 
a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő szerzői jogdíjon felül további 32,9%, az előadóművészek és hangfelvétel-
előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) megillető szomszédos jogi jogdíjat is megfizetni.
12.3. A jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal 
egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja 
a  szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a felhasználók által befizetett jogdíjat 
a  megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a részükre átadja. Az EJI és a MAHASZ az átvett jogdíjakat közös 
jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a jogosultak 
között felosztja. A szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt 
nyilvántartásba vétele és az Kjkt. 9. § (1) bekezdése alapján saját nevében végzi.

II. Fejezet
Közös rendelkezések

1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában a felhasználó a nyilvános előadás szervezője. A szerzői jogdíjat 
a  felhasználó köteles fizetni. Abban az esetben, ha a nyilvános előadáshoz kapcsolódóan bevétel keletkezik, 
a  nyilvános előadás szervezőjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint 
a  bármely jogcímen a nyilvános előadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (támogatás, reklám- és 
szponzorbevétel stb.) megillet. Ha a nyilvános előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervező 
által igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervezőjének a harmadik személyt 
(szervezetet) igénybe vevőt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőnél 
keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közreműködésért) megillető 
(megbízási vagy egyéb) díj nem minősül bevételnek.
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2.1. Ha helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy személy helyiségében, területén úgy 
rendeznek műsoros előadást, hogy arra a jelen jogdíjközlemény alapján engedélyt nem szereznek, illetve a jogdíjat 
nem fizetik meg (jogsértő felhasználás), a helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy 
személy köteles a műsoros előadás szervezője nevének és pontos címének, valamint a jelen jogdíjközlemény szerinti 
fizetendő jogdíj összegének megállapításához szükséges adatok megjelölésével az ARTISJUS-nak adatot 
szolgáltatni. (Szjt. 94. § (1) bekezdés d) pontja és 94. § (4) és (6) bekezdés) Az adatszolgáltatási kötelezettségnek 
az  ARTISJUS felszólítását követő elmulasztása esetén, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján 
a  jogdíjjal megegyező összegű kártérítést köteles fizetni a helyiséggel, területtel rendelkezni jogosult és műsoros 
előadás megtartása céljából hasznosító szervezet vagy személy.
2.2. Ha helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy személy helyiségében, területén úgy 
rendeznek műsoros előadást, hogy arra a jelen Jogdíjközlemény alapján engedélyt nem szereznek, illetve a jogdíjat 
nem fizetik meg (jogsértő felhasználás), az ARTISJUS a helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító 
szervezettel vagy személlyel szemben az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontja és 94. § (3) bekezdésében meghatározott 
igényeket érvényesíti.

3.1. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és 
a  már megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles 
az ARTISJUS-nak bejelenteni.
3.2. Ha a zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy 
megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdése] nem vagy valótlan 
tartalommal tesz eleget, és az ARTISJUS csak az ellenőrzés során szerez tudomást a tényleges felhasználásról, 
az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére – 
költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a fizetendő szerzői jogdíj összegével egyezik meg.

4.1. A rendezvény szervezője a rendezvényt követő 3 napon belül, vagy az ARTISJUS-szal kötött megállapodásban 
meghatározott egyéb határidőre köteles a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat rendelkezésre bocsátani és 
az ezeket alátámasztó iratokat becsatolni.
4.2. Amennyiben a szervező bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a szervezőnek az 
elszámolás alapjául szolgáló adatokra (pl. bevételre) vonatkozó összes iratát és/vagy bizonylatát, vagy előzetes 
egyeztetést követően betekinthet a rendezvénnyel kapcsolatos elszámolásaiba.
4.3. Amennyiben a felhasználó a szerzői jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem 
vagy hiányosan tesz eleget, valótlan adatszolgáltatást nyújt, vagy a felhasználó által megadott adatszolgáltatásban 
szereplő adatok nem egyeznek az  ARTISJUS ellenőrzése során rögzített adatokkal, az ARTISJUS a szerzői jogdíj 
alapját és a fizetendő jogdíjat az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésére 
álló adatok (pl. írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása stb.) alapján 
állapítja meg. Az ellenőrzés során az ARTISJUS jogosult betekinteni a felhasználó azon irataiba, pénzügyi 
dokumentumaiba és elszámolásaiba, amelyek a jogdíj megállapításához kapcsolódnak.

5. A felhasználó köteles a felhasznált művekről műsorközlést adni, amely műsorközlésnek tartalmaznia kell 
az  előadáson elhangzott művek címét és szerzőinek, át- vagy feldolgozóinak nevét, valamint az elhangzás 
időtartamát. A műsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény esetén az utolsó előadást) követő 3 munkanapon 
belül írásban, vagy az ARTISJUS-hoz bejelentett elektronikus levélcíméről elektronikus levélben, illetve az ARTISJUS 
által e célból fenntartott online felületen keresztül elektronikus úton köteles közölni az ARTISJUS-szal 
[a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. § (1) bekezdés].

6.1. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, a műfelhasználás módját és mértékét, 
valamint a jogdíj felosztás alapjául szolgáló adatokat a helyszínen ellenőrizheti.
6.2. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti és mulasztását 
az  ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 5. pontban meghatározott 
esedékességétől számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér 
mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 
500 Ft.
6.3. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti, 
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás 
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teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.2. pontban meghatározott késedelmi kötbér 
mértékével.

7.1. A személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadás szerzői jogdíját az előadástól 
számított 3 napon belül kell megfizetni [Szjt. 25. § (5) bekezdés].
7.2. A 7.1. ponttól különböző esetekben, tekintettel arra, hogy a felhasználási engedély megadásának feltétele 
a jogdíj megfizetése, a jogdíjat a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni.
7.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatot köteles fizetni, 
a törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíjfizetés 7.1., illetve a 7.2. pont szerinti esedékességét követő 
nap. Amennyiben a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött és a jogdíjfizetéssel késedelembe 
esett, behajtási költségátalányt is köteles fizetni.  
7.4. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét a 7.3. pontban meghatározott 
időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőig 
elmulasztja megfizetni és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes késedelemi 
kamatot a 7.3. pont szerint köteles megfizetni.
7.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított 
bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és 
a  felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely 
adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az 
ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.

8. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nem csak a jelen 
jogdíjközlemény hatálya alá, hanem a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelű), illetve 
az üzletek és egyéb zenefelhasználók általi nyilvános előadásokra vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „K” jelű) 
jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben a jelen jogdíjközlemény és a V, illetve K jelű 
jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha 
a zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben történnek.

9.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, 
a felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak 
jogdíjfizetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni. 
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétől teszi 
függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése előtt 
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos 
mértékű felhasználási engedélyt szerez. Részletfizetési megállapodás esetén az utolsó jogdíjrészlet megfizetésével 
a szervező felhasználási engedélye a felhasználás megkezdésére visszaható hatállyal a megfizetett szerzői jogdíjjal 
arányosan bővül, illetve a megtartott nyilvános előadáshoz szükséges mértékűvé válik.
9.2. A jogdíj, illetve jogdíjrészlet megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a jogdíj az Artisjus számlájára már 
beérkezett és a jogdíjat megfizető felhasználó, valamint az a felhasználás is azonosítható az Artisjus számára, 
amelyre a felhasználó a felhasználási engedélyt meg kívánja szerezni. A felhasználó jogdíjtúlfizetését az Artisjus 
a szolgáltató fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.
9.3. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra, az 5. ponton túlmenően is, elektronikus utat biztosíthat. 
Ebben az esetben az ARTISJUS és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön 
megállapodás szabályozza.

10.1. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan fizetést, amely előfeltétele a jelen 
jogdíjközleményben felsorolt rendezvényen való részvételnek (belépőjegy, műsormegváltás, adományjegy, 
támogatójegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvények részvételi díja, meghívó, egyéni 
azonosító és hasonló részvételi díjak).
10.2. A jelen jogdíjközlemény I. fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 8.2. és 9.2. pontjainak alkalmazásában bevételen az eladott 
jegyekből, bérletekből származó bevételt, valamint a bármilyen forrásból származó befizetést és támogatást 
(például egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a bármilyen jogcímen befolyó reklám- és 
szponzorbevételt), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, 
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amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli 
jogszabályok értelmében kiterjed.
10.3. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet, szakmai, stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben 
a  szerzői jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy 
ellenértékét kell figyelembe venni. Ha a szerzői jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel 
alatt az áfa nélküli bevétel értendő. 
10.4. A bevételből bizonylatok alapján levonható 
– a kiemelt (VIP) közönségtagok részére nyújtott olyan szolgáltatások értéke, amelyet a belépődíj tartalmaz, 
de  közvetlenül nem függenek össze a zenefelhasználással (reklámajándék, ingyenes parkolás, közlekedés); nem 
sorolható ebbe a körbe a vendéglátó szolgáltatás, amelynek ellenértékét bevételnek kell tekinteni;
– a térítésmentesen átadott (szakmai-, tisztelet- stb.) jegyek ellenértékéből az összes eladott jegy legfeljebb 5%-nak 
megfelelő, a legalacsonyabb értékű jegy ellenértékének figyelembevételével számított rész, ha a szervező 
a  térítésmentes jegyeket olyan személynek vagy szervezetnek adja át, aki/amely szponzori támogatást nyújtott 
a rendezvényhez. A szervező köteles teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozni
– a térítésmentes jegyeket átvevő személy/szervezet pontos nevéről,
– az átadott jegyek számáról,
– arról, hogy a személytől/szervezettől szponzori támogatást kapott, és arról a rendezvény bevételei között a 
mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelően beszámol.
10.5. Nem kell alkalmazni a térítésmentes (szakmai, tisztelet- stb.) jegyekre a 10.3. és 10.4. pontot, ha a térítésmentes 
jegyek számát a szervező jegyértékesítő vállalkozás által kiállított eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt jegyelszámolással igazolja az ARTISJUS felé. Ebben az esetben a szervező az egyébként fizetendő jogdíjon 
felül köteles a térítésmentes jegyek száma szerint, az I. fejezet 7.1., vagy, amennyiben a felhasználás ott 
meghatározott körülményei megvalósulnak, a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pont alapján kiszámított jogdíjat is megfizetni.  

11. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, 
amelynek az ARTISJUS-szal szemben egy hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és a felhasználás 
mértékére, illetve a felhasznált művekre (teljesítményekre) vonatkozó adat- (műsor-) közlési kötelezettségének 
[Kjkt. 59. § (1) bekezdés] határidőben eleget tett.

12.1. A felhasználókkal, illetve a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét 
megfelelően képviselő országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel a jogdíjközlemény megfelelő 
rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat vagy 
a  jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott jogdíjfizetésnél alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést 
tartalmazó felhasználási szerződést is köthet (a továbbiakban: átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést 
tartalmazó felhasználási szerződés).
12.2. Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés a jogdíjközlemény 
megfelelő pontjaiban meghatározott feltételek fennállása mellett is csak akkor köthető, ha
– az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, 
és  a  felhasználás mértékére, valamint az egyes felhasznált művekre vonatkozó adat- (műsor-) közlési 
kötelezettségének az Kjkt. 59.§ (1) bekezdésre figyelemmel eleget tett,
– az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés felhasználási 
szerződés megkötését a felhasználás sajátos körülményei vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó által 
fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, vagy a felhasználók jelentős részének azonos országos vagy regionális 
érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére 
irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé és indokolttá teszi.
12.3. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése során 
az ARTISJUS az  érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem 
alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít [Kjkt.  58. § (1) bekezdés].
12.4. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalánydíjas vagy 
alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az érdek-képviseleti szerv a tagjai (az 
érintett felhasználók) szerzői jogdíj fizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által 
fizetendő szerzői jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált 
művekre (teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a szerzői jogdíjfizetési 
kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
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12.5. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai 
Bizottság 2014. augusztus 8-i 868/2014/EU rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók 
szintjén működő regionális érdek-képviseleti szervek minősülnek.
12.6. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez 
képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet, 
valamint ebben a jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a felhasználás egyéb feltételeit is, ha ezzel 
a  felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíjfizetési vagy egyéb szerződéses feltételek 
meghatározását segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az Artisjus 
az ilyen felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználói kör megjelölésével honlapján közzéteszi és 
a  közzétételtől számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási 
szerződést a közzétett feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy a jelen 
pont szerinti szerződés hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra a jelen jogdíjközlemény 
szerint a felhasználási engedélyt megszerzi és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat megfizeti.

13.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen 
jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt 
megtörténik. Ha a felhasználó bizonyítja [Kjkt. 10. § (1) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az átdolgozott, 
feldolgozott művekre is – kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy 
amelyek mindegyike a folklór alkotásának minősül, vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével 
[Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó nyilvános előadás esetén, kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, 
amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
13.2. A jelen jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és a szomszédos jogi védelem alatt álló 
hangfelvételek nyilvánosságoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni. Abban 
az esetben, ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során olyan szerzői 
művek jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre nézve szerzői jogi 
védelem nem áll fenn vagy amelyekre a szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, illetve ezen okokból 
a szerzői jogdíjat csökkentett mértékben kell megfizetni, úgy a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat olyan 
mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás jelen jogdíjközlemény szerint figyelembe vett 
körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.
13.3.1 A jelen jogdíjközleményben megállapított szerzői jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen 
jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során olyan művek felhasználása is megtörténhet, amelynek 
a  szerzője a Kjkt. 18. § (1) bekezdése alapján a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott. 
Ha a felhasználó bizonyítja, hogy a felhasználás – figyelemmel a több szerző által alkotott, átdolgozott, feldolgozott 
művekre is – kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikének szerzője a Kjkt. 18. § (1) bekezdése alapján 
a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott, a felhasználás fejében az ARTISJUS-nak szerzői 
jogdíjat nem kell fizetni. 
13.3.2. Ha egy rendezvényen a felhasználás legalább 50%-ban, de 80%-ot el nem érve a 13.3.1. pontban 
meghatározott műveket érint, a szervező az ARTISJUS részére az I. fejezetben meghatározott szerzői jogdíj 66,6%-át 
köteles megfizetni, valamint, ha egy rendezvényen a felhasználás legalább 80%-ban, de 100%-ot el nem érve 
a  13.3.1. pontban meghatározott műveket érint, a szervező az ARTISJUS részére az I. fejezetben meghatározott 
szerzői jogdíj 33,3%-át köteles megfizetni. A jelen pont alkalmazásának feltétele, hogy a szervező
– a rendezvényt megelőzően legalább 3 nappal az ARTISJUS-hoz bejelentse, hogy a rendezvényen a 13.3.1. pont 
szerinti műveket is fel fog használni és alkalmazni kívánja a jelen pont szerinti jogdíjszámítást;
– vállalja, hogy az ARTISJUS számára lehetővé teszi a rendezvény helyszínen történő ellenőrzését;
– az előadóművész(ek)től hozzájárulást kér az előadásnak az előadáson elhangzott művek ARTISJUS általi 
ellenőrzésének célját szolgáló rögzítéséhez, és, amennyiben ehhez az előadóművészek hozzájárulnak, az előadást 
e célból kép- vagy hangfelvételen rögzíti, és a rögzített előadást az ARTISJUS részére ellenőrzési célra átadja;
– a jelen díjszabás II. fejezet 5. pontja szerinti műsorközlést az ARTISJUS felé határidőben és hiánytalanul, abban 
a  13.3.1. pont hatálya alá tartozó és nem tartozó művek lejátszási idejének másodperc pontosságú közlésével, 
teljesíti. 
Ha a szervező az ARTISJUS részére a rögzített előadást átadja, azt az ARTISJUS kizárólag a jelen pont szerinti jogdíj 
kiszámításához szükséges ellenőrzéshez használja fel, tartalmáról jegyzőkönyvet készít, majd az átadott példányt 
az előadástól számított 6 hónapon belül megsemmisíti, illetve véglegesen törli. A jelen pont alkalmazása nem érinti 
a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíj mértékét és annak megfizetését, azaz a szomszédos jogi jogosultaknak 
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járó jogdíjat úgy kell kiszámítani és megfizetni, mintha az összes szerzői mű nyilvános előadásának engedélyezését 
az ARTISJUS végezné.  

14. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedély nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai művek 
vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra 
szánt szépirodalmi művek (például regények) teljes terjedelemben történő előadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].

15. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott nyilvános előadás esetén a közzétett szerzői 
jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az ARTISJUS által esetenként 
megállapított szerzői jogdíj fizetendő.

16. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes 
áfát is tartalmazó összegben kell megfizetni.

III. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya

A fenti Jogdíjközlemény 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő  
  Iroda Egyesület

* * *

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2)  bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2019. december 23.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  
a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános 
előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb 
feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel  
és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek 
vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról  
és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V20)

Az e jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS
– a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § 
(2) bekezdésében, 25. § (1), (4), (5), (6) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hangfelvétel-kiadók 
Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (a továbbiakban: MAHASZ) és az Előadóművészi Jogvédő Iroda 
Egyesülettel (a továbbiakban: EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának, 
illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy 
arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítése tekintetében, valamint
– a II. fejezet 1. f ), 1. g), 1. j), 1. m) és 2. pontja esetében az Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében 
a szerzők, továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az előadóművészek és a hangfelvétel-
előállítók javára a FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek 
Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel, a MAHASZ-szal, valamint az EJI-vel egyetértésben a rádió- vagy televízió-
szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, 
illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon – az eredetihez 
képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan 
továbbközvetítése (másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) tekintetében
 a felhasználás engedélyezésének fejében fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: 
jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet
Vendéglátó üzletek zenefelhasználása

1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a 2., 3., 4., 5. és 12. pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történő 
háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
1. a) Budapesten naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

20 óráig 

nyitva

I. kategória: 1247 Ft 1083 Ft 941 Ft 781 Ft

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása  
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 832 Ft 724 Ft 628 Ft 521 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint 
étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel- és salátabár és egyéb 
vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja 
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

20 óráig 

nyitva

III. kategória: 664 Ft 577 Ft 501 Ft 417 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., 
illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt 
üzletek színvonalát.

IV. kategória: 530 Ft 460 Ft 400 Ft 333 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 353 Ft 307 Ft 266 Ft 222 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek  
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. b) 50 000 főnél nagyobb lakosságszámú településen naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

21 óráig 

nyitva

I. kategória: 1066 Ft 925 Ft 805 Ft 668 Ft

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 
valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek 
vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása  
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 712 Ft 618 Ft 536 Ft 445 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint 
étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak,  
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja  
a III. kategóriába, de nem éri el az 1. kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.

III. kategória: 567 Ft 493 Ft 428 Ft 356 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja  
a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II., kategóriába 
sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 453 Ft 393 Ft 341 Ft 284 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 302 Ft 262 Ft 228 Ft 189 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek  
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. c) 10 001-50 000 fős lakosságszámú településen naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

21 óráig 

nyitva

I. kategória: 911 Ft 792 Ft 687 Ft 571 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak,  
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt 
üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 608 Ft 528 Ft 459 Ft 381 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint 
étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak,  
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja  
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.

III. kategória: 485 Ft 421 Ft 366 Ft 305 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja  
a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II., kategóriába 
sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 388 Ft 336 Ft 292 Ft 243 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 258 Ft 224 Ft 194 Ft 162 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek  
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. d) 5 001-10 000 fős lakosságszámú településen naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

21 óráig 

nyitva

I. kategória: 778 Ft 676 Ft 587 Ft 488 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak,  
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt 
üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 519 Ft 451 Ft 392 Ft 326 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint 
étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak,  
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja  
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.
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A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

21 óráig 

nyitva

III. kategória: 414 Ft 360 Ft 313 Ft 260 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., 
illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II., kategóriába sorolt 
üzletek színvonalát.

IV. kategória: 331 Ft 286 Ft 249 Ft 207 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 221 Ft 191 Ft 166 Ft 139 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek  
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. e) 1 001-5 000 fős lakosságszámú településen naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

21 óráig 

nyitva

I. kategória: 666 Ft 578 Ft 502 Ft 417 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, 
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, 
amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak,  
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt 
üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 444 Ft 386 Ft 335 Ft 278 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak, 
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja 
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.

III. kategória: 354 Ft 308 Ft 267 Ft 222 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá 
cukrászda, étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek 
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve az V. 
kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.

IV. kategória: 283 Ft 245 Ft 214 Ft 178 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 188 Ft 163 Ft 142 Ft 118 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek  
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. f ) legfeljebb 1 000 fő lakosságszámú településen naponta

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva

24 óráig 

nyitva

22 óráig 

nyitva

21 óráig 

nyitva

I. kategória: 569 Ft 494 Ft 429 Ft 356 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, kávéház, 
teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, 
amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak,  
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt 
üzletek színvonalát meghaladja.

II. kategória: 380 Ft 330 Ft 286 Ft 238 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó 
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó 
üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást nyújtanak, 
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja 
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.

III. kategória: 303 Ft 263 Ft 229 Ft 190 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá 
cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek 
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve  
az V. kategóriába, de nem éri el a II., kategóriába sorolt üzletek 
színvonalát.

IV. kategória: 242 Ft 210 Ft 182 Ft 152 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet, 
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

V. kategória: 161 Ft 140 Ft 121 Ft 101 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek  
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.

1. g) Az 1. a)-1. f ) pontban a 24 órán túli nyitva tartás esetére meghatározott jogdíjat kell megfizetni azokban 
az esetekben, ha a vendéglátó üzlet akár folyamatosan („non-stop”) nyitva tart, akár éjszaka nyit ki és 24 és 04 óra 
között bármilyen időtartamban nyitva tart.

2. Négy- és ötcsillagos szálláshelyek vendéglátó üzleteiben háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás 
esetén, 50 000 fő alatti lakosságszámú településen [I. fejezet 1. c), 1. d), 1. e), 1. f ) pontja] az 1. b) pont I. kategória 
szerinti szerzői jogdíjakat kell megfizetni.

3. Autópályák, autóutak parkolóiban, pihenőhelyein lévő vendéglátó üzletekben történő háttér-jellegű élőzene-, 
vagy gépzene-felhasználás esetén az 1. b) pont szerinti szerzői jogdíjat kell megfizetni.

4. Üzemanyagtöltő állomások vendéglátó üzleteiben háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás esetén 
– ha a vendéglátó üzlet egy légtérben van az üzemanyag értékesítést végző kereskedelmi üzlettel és az értékesítést 
végző üzemeltető személye a két értékesítési helyen megegyezik – 101 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni naponta.

5. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás esetén 1  555 Ft 
szerzői jogdíjat kell fizetni naponta.

6. Zenegép útján történő zenefelhasználás: Ha az 1-5. és a 13.1 pontban meghatározott gépzene-felhasználás olyan 
eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internet terminál) valósul meg, amely 
lehetővé teszi, hogy a közönség tagja – az általa fizetett külön díj ellenében – egyénileg válassza ki a meghallgatni 
kívánt zeneművet, az 1-5., illetve a 13.1 pontban megállapított szerzői jogdíj 10%-kal emelkedik.
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7. Diszkó program, táncos rendezvény keretében történő gépzene-felhasználás (IV. fejezet 15.1. pontja) esetén az 
alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten  6 981 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban   5 514 Ft
c) Egyéb településen  3 688 Ft 

8. Zenés táncos rendezvény (pl. bál) esetén, ha annak során kizárólag élőzene-felhasználás (IV. fejezet 15.2. pontja) 
történik, az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten   8 884 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban 7 019 Ft
c) Egyéb településen  4 693 Ft

9. Fő műsorszám (rendezvény) keretében történő gépzene-felhasználás (IV. fejezet 15.1. pontja) – előadóművész 
(táncos, artista, stb.) fellépése, karaoke műsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzői 
jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten  2 787 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban  2 504 Ft
c) Egyéb településen  1 953 Ft

10. Fő műsorszám (rendezvény) keretében történő kizárólag élőzene-felhasználás (IV. fejezet 15.2. pontja) 
– előadóművész (énekes, zenész, stb.) fellépése – esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) Budapesten  3 544 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban  3 186 Ft
c) Egyéb településen  2 481 Ft

11. Befogadóképességgel kapcsolatos rendelkezések
Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzői jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap szerzői 
jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátó üzletben, illetve a rendezvény során nem szednek 
belépődíjat, illetve nincs kötelező fogyasztás, a vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve:
a) 1-50 főig az alap szerzői jogdíjat,
b) 51-100 főig az alap szerzői jogdíj 10%-kal növelt összegét,
c) 101-200 főig az alap szerzői jogdíj 20%-kal növelt összegét,
d) 201-300 főig az alap szerzői jogdíj 35%-kal növelt összegét,
e) 300 fő felett az alap szerzői jogdíj 50%-kal növelt összegét
kell megfizetni.

12. A belépődíjjal és a kötelező fogyasztással kapcsolatos rendelkezések
12.1. Az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzői jogdíjakon felül belépődíj szedése esetén 
a  helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után a két legdrágább belépődíjnak 
megfelelő összegű további szerzői jogdíjat kell fizetni.
12.2. A 7., 8., 9. és 10. pontban meghatározott, valamint eseti (nem heti vagy havi rendszerességgel ismétlődő) 
rendezvény esetén az 1., 2., 3., 4. és 6. pontban meghatározott szerzői jogdíjakon felül, ha kötelező fogyasztási díj 
van, a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után egy kötelező fogyasztási díjnak 
megfelelő összegű további szerzői jogdíjat kell fizetni.

13. Alkalmi árusítást végző vendéglátó üzletek zenefelhasználása: egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó, 
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végző vendéglátó üzletek üzemeltetőinek, valamint egyedi 
gasztronómiai rendezvények (pl. borvacsorák) esetén függetlenül attól, hogy mely településen történik 
a felhasználás, az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
13.1. A 7., 8., 9. és 10. pont alá nem tartozó, háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás esetén naponta:
a) 1-100 főig  1 871 Ft
b) 101-200 főig  2 221 Ft
c) 201-500 főig  2 886 Ft
d) 500 fő felett  3 767 Ft



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2020.	évi	2.	szám	 421

13.2. A 7., 8., 9. és 10. pont alá tartozó felhasználások esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) diszkó program, táncos rendezvény keretében történő gépzene-felhasználás esetén  6 981 Ft
b) zenés táncos rendezvény keretében történő élőzene-felhasználás esetén  8 884 Ft
c) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő gépzene-felhasználás esetén  2 787 Ft
d) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő élőzene-felhasználás esetén  3 544 Ft

II. Fejezet
Szálláshelyek zenefelhasználása

1. Szálláshelyeken történő zenefelhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni:
1. a) Szállodák közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttér-jellegű élőzene-, 
vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
– 5* és 4* szállodákban  20 111 Ft
– 3* szállodákban  13 374 Ft
– 2* és 1 * szállodákban  7 296 Ft 
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten 
háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is.

1. b) Szállodák olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik 
és háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni 
havonta:
– 5* és 4* szállodákban  42 066 Ft
– 3* szállodákban  25 329 Ft
– 2* és 1 * szállodákban  17 119 Ft

1. c) Panziók közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttér-jellegű élőzene, 
vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:
– Budapesten,   10 444 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban  9 521 Ft
– Városokban  6 981 Ft
– Egyéb településen  5 638 Ft
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten 
háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is.

1. d) Panziók olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik és 
háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni 
havonta:
– Budapesten,   18 888 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban  16 999 Ft
– Városokban  12 517 Ft
– Egyéb településen  10 329 Ft

1. e) Szállodák szobáiban történő gépzene-felhasználás esetén a szálloda szobaszámától és a besorolásától függően, 
100%-os számított szobakihasználtság esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

Szobák

száma

Gépzene- felhasználás

5* szálloda 4* szálloda 3* szálloda 2* szálloda 1* szálloda

1 – 25 17 258 Ft 16 741 Ft 16 238 Ft 15 751 Ft 15 278 Ft

26 – 50 32 831 Ft 31 846 Ft 30 890 Ft 29 964 Ft 29 065 Ft

51 – 100 51 484 Ft 49 939 Ft 48 441 Ft 46 988 Ft 45 578 Ft

101 – 150 65 661 Ft 63 690 Ft 61 780 Ft 59 927 Ft 58 128 Ft

151 – 200 76 166 Ft 73 882 Ft 71 665 Ft 69 515 Ft 67 429 Ft

201 – 250 79 974 Ft 77 575 Ft 75 247 Ft 72 990 Ft 70 800 Ft

251 – 300 83 782 Ft 81 268 Ft 78 830 Ft 76 466 Ft 74 171 Ft

301 – 350 87 590 Ft 84 962 Ft 82 413 Ft 79 940 Ft 77 543 Ft
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Szobák

száma

Gépzene- felhasználás

5* szálloda 4* szálloda 3* szálloda 2* szálloda 1* szálloda

351 – 400 91 397 Ft 88 655 Ft 85 995 Ft 83 416 Ft 80 913 Ft

401 – 500 95 205 Ft 92 349 Ft 89 578 Ft 86 891 Ft 84 285 Ft

500 felett 99 013 Ft 96 042 Ft 93 162 Ft 90 367 Ft 87 655 Ft

A szállodának a besorolásától függően a számított szobakihasználtságnak megfelelő jogdíjat kell fizetnie.
A számított szobakihasználtság a 2020-as évben a Központi Statisztikai Hivatal 2019. december 10. napjáig 
hozzáférhető, ezen időponthoz legközelebb eső korábbi 12 hónapra vonatkozó, havonta megjelenő 
gyorstájékoztatóiban közzétett, a szállodák besorolási kategória szerinti szobakihasználtságára vonatkozó 
százalékos arányban megadott statisztikai adatok számtani átlaga.
Az ARTISJUS e jogdíjközlemény hatálybalépésével egyidejűleg a számítás alapjául szolgáló adatokat tartalmazó 
gyorstájékoztatók megjelölésével együtt a számított szobakihasználtságnak megfelelő, a besorolási kategória 
szerint a tárgyévben fizetendő szerzői jogdíjak mértékét tartalmazó, az e pontban meghatározott jogdíjtáblázattal 
azonos szerkezetű jogdíjtáblázatot elkészíti, valamint ezt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához közzététel 
céljából benyújtja.

1. f ) Szállodák szobáiban a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, 
előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan 
továbbközvetítése esetén, az 1. e) pont szerinti jogdíjjal együttesen a szálloda szobaszámától függően az alábbi 
szerzői jogdíjat kell fizetni havonta:

5*, 4*, 3*, 2* és 1* szálloda egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

1-10 szobáig 63 Ft

11-25 szobáig 243 Ft

26-50 szobáig 575 Ft

51-100 szobáig 1 129 Ft

101-150 szobáig 2 237 Ft

151-200 szobáig 3 345 Ft

201-250 szobáig 4 453 Ft

251-300 szobáig 5 560 Ft

301-350 szobáig 6 668 Ft

351-400 szobáig 7 775 Ft

401-500 szobáig 8 883 Ft

500 szoba felett 11 099 Ft

1. g) Panziók szobáiban történő gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió szervezetek műsorában 
sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon 
egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén panzió az alábbi, A) és B) oszlop szerinti 
szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni havonta:

 A) szobai gépzene-felhasználás
 B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

panzió  5 438 Ft  63 Ft

1. h) Kempingek és üdülőháztelepek közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő 
háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként 7 373 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni 
havonta. Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, 
kifejezetten háttérzene jellegű zenefelhasználást is.

1. i) Kempingek és üdülőháztelepek olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb.), ahol azonos üzemeltetővel 
drinkbár, presszó működik és háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként 14 491 Ft 
szerzői jogdíjat kell fizetni havonta.
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1. j) Kempingek és üdülőháztelepek szobáiban történő gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a rádió vagy televízió-
szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján 
vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely 
férőhelyeinek számától függően havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:

A) szobai gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

50 férőhelyig 2 657 Ft 267 Ft

100 férőhelyig 3 359 Ft 535 Ft

100 férőhely felett 3 421 Ft 775 Ft

1. k) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb. 
vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként 
havonta 4 961 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten 
háttérzene jellegű zenefelhasználást is.

1. l) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall, stb.), ahol 
azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik és háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás történik, 
helyiségenként havonta 9 585 Ft szerzői jogdíjat kell fizetni.

1. m) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) szobáiban történő gépzene-felhasználás 
[A)  oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és 
hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan 
továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a szálláshely férőhelyétől függően havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti 
szerzői jogdíjat kell együttesen fizetni:

A) szobai gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

50 férőhelyig 1 619 Ft 267 Ft

100 férőhelyig 1 716 Ft 535 Ft

100 férőhely felett 1 813 Ft 735 Ft

2. Falusi szálláshelyeken, magánszálláshelyeken és egyéb szálláshelyeken, továbbá a jelen díjszabás alapján másként 
be nem sorolhatószálláshelyeken – azok bármely helyiségében történő – gépzene-felhasználás [A) oszlop] és 
a  rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek 
sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] 
esetén a szálláshely szobaszámától függően havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell 
együttesen fizetni:

A) gépzene-felhasználás 
B) egyidejű, változatlan  

és csonkítatlan továbbközvetítés

1 szobás 1 210 Ft 31 Ft

2 szobás 1 573 Ft 31 Ft

3 szobás 1 887 Ft 64 Ft

4 szobás 2 227 Ft 64 Ft

5 szobás 2 583 Ft 64 Ft

6 szobás 2 944 Ft 118 Ft

7 szobás 3 298 Ft 118 Ft

8 szobás 3 628 Ft 118 Ft

3. Nem kereskedelmi szálláshelyeken (pl. vállalati üdülő) a szálláshely jellege szerint, a szálláshely közös 
helyiségeiben történő háttér-jellegű élőzene-, vagy gépzene-felhasználás esetén az 1. h), 1. i) vagy az 1. k),  
1. l) pontban meghatározott szerzői jogdíjat kell megfizetni.
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4. Zenegép útján történő zenefelhasználás: Ha az 1-3. pontban meghatározott gépzene-felhasználás olyan eszköz 
alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internet terminál) valósul meg, amely lehetővé 
teszi, hogy a közönség tagja – az általa fizetett külön díj ellenében – egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt 
zeneművet, az 1-3. pontban megállapított jogdíj 10%-kal emelkedik.

5. Az 1. f ) pontban és az 1. g), 1. j), 1. m) és 2.) pontban foglalt táblázat B) oszlopában foglalt jogdíjak az Szjt. 28. § 
(4) bekezdése szerinti szerzői és szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

III. Fejezet
Rendelkezések az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás alapján

1. Az I. fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., 13.1., 13.2. a) és c) pontban megállapított szerzői jogdíjakon felül 
további 32,9 %, az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) 
illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátó üzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott 
hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz 
közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett 
gépzene-felhasználáshoz (IV. fejezet 15.1. pontja).

2. A II. fejezet 1. (kivéve az 1. f ) pontot és az 1. g), 1. j), 1. m) pontban foglalt táblázat B) oszlopát), 2. (kivéve 
a  B)  oszlopot), 3. és 4. pontjában megállapított szerzői jogdíjakon felül további 32,9 %, az előadóművészek és 
a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell 
fizetni a felsorolt pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel 
vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére 
alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-
felhasználáshoz (IV. fejezet 15.1. pontja).

3. E jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal 
egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja 
a  szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a felhasználók által befizetett jogdíjat 
a  megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a részükre átadja. Az EJI és a MAHASZ az átvett jogdíjakat közös 
jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a jogosultak 
között felosztja. A szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt 
nyilvántartásba vétele és az Kjkt. 9. § (1) bekezdése alapján saját nevében végzi.

4. A zenefelhasználást végző üzletek (pl. vendéglátó üzletek) jogdíjfizetés szempontjából történő besorolását 
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy 
a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdése], 
az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal egyetértésben határozza meg.

IV. Fejezet
Közös rendelkezések

1.1. E közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, 
a  felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak 
jogdíjfizetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni. 
Az ARTISJUS e jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétől teszi 
függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése előtt 
megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos 
mértékű felhasználási engedélyt szerez. A jogdíj, illetve jogdíjrészlet megfizetésének időpontja az az időpont, 
amikor a jogdíj az Artisjus számlájára már beérkezett és a jogdíjat megfizető felhasználó, valamint az a felhasználás 
is azonosítható az Artisjus számára, amelyre a felhasználó a felhasználási engedélyt meg kívánja szerezni. A 
felhasználó jogdíjtúlfizetését az Artisjus a szolgáltató fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.
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1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves időszakra – ennél rövidebb idényjellegű üzemeltetés esetén pedig 
az  üzemeltetés teljes időtartamára – előzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz a jogdíjat előzetesen, 
legkésőbb a felhasználás megkezdésének napjáig kell megfizetni [Szjt. 25. § (5) bekezdése].
1.3. Ha a felhasználó a jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) szerinti törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja az 1.2. pont szerinti esedékességet követő nap.  Ha a 
felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött és a jogdíjfizetéssel késedelembe esett, behajtási 
költségátalányt is köteles fizetni.
1.4. A felhasználóval kötött felhasználási szerződés a jogdíjfizetés esedékességét az 1.2. pontban meghatározott 
időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a felhasználó a jogdíjat a szerződésben meghatározott határidőben 
(határnapig) elmulasztja megfizetni és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes 
késedelemi kamatot az 1.3. pont szerint köteles megfizetni.
1.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított 
bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a felhasználónak küldött értesítés és 
a  felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely 
adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg 
az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
1.6. A jogdíjközlemény alkalmazásában a jogdíj megfizetése, illetve a lakosságszám figyelembe vétele 
szempontjából önálló településnek kell tekinteni a fővárost, a megyei jogú városokat, a városokat, a nagyközségeket 
és a községeket, valamint ezek közigazgatási területéhez tartozó olyan elkülönült, a település központi 
belterületével – a lakott területek földrajzi (domborzati), térbeni, építészeti elkülönültsége alapján – egybe nem 
tartozó településrészeket, amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal által vezetett Helységnévtár egyéb 
belterületként vagy külterületi lakott helyként tart nyilván.
1.7. A jogdíjközlemény alkalmazásában a negyedéves időszak az időszak kezdeti (első) napját tartalmazó hónapot 
követő harmadik naptári hónap ugyanazon napját (ha ilyen nap nincs, akkor az utolsó napját) megelőző napig tart. 
(Például a november 30. napjával kezdődő negyedéves időszak vége a következő év február 27. napja, a június 15. 
napjával kezdődő negyedéves időszak utolsó napja pedig szeptember 14. napja.) 
1.8. Ha a jogdíjközlemény alkalmazása során havonta fizetendő jogdíjat a felhasználónak nem teljes naptári hónapra 
kell megfizetnie, akkor a jogdíjat az érintett naptári hónap napjainak számához viszonyítva kell az adott hónapban 
a felhasználással érintett napok számához arányosítani. (Például, ha január hónapban történik 5 napig felhasználás, 
akkor a jogdíjközlemény szerint a havonta fizetendő jogdíjat osztva 31-gyel és az eredményt szorozva 5-tel lesz 
az 5 napra eső fizetendő jogdíj.)

2.1. Az I. és II. fejezetben meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet működési engedélyében vagy 
tartalmilag ennek megfelelő közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltető minősül felhasználónak. 
A jogdíjat a felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit e pont 
szerint az eseti rendezvény szervezőjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy az e jogdíjközlemény szerinti 
jogdíjat e személy fizeti meg, az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint 
tartozáselvállaláshoz vagy tartozásátvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat. Az eseti rendezvény szervezőjének azt 
kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános előadással 
összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás, stb.) megillet. Ha a nyilvános 
előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervező által igénybe vett harmadik személy (szervezet) 
szervezi, a rendezvény szervezőjének a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőt kell tekinteni, ha a bevétel 
a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőnél keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) 
a szervezésért (közreműködésért) megillető (megbízási vagy egyéb) díj nem minősül bevételnek.

3.1. E jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint 
a  bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a bármilyen 
jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást, stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység 
végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési 
kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai, stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben 
a  szerzői jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy 
ellenértékét kell figyelembe venni.
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3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendő. 
Ha  a  szerzői jogdíj meghatározásakor belépődíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépődíj áfa 
nélküli összege.
3.4. E jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó 
összegét, amely előfeltétele a műsoros előadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépőjegy, 
műsormegváltás, adományjegy, meghívó, egyéni azonosító, stb.). Nem minősül belépőjegynek a turisztikai 
vállalkozás által szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvénynek a vendéglátó szolgáltatásokon kívüli részére 
beszedett részvételi díja.

4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és a már 
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles 
az ARTISJUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy 
megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdése] nem tesz eleget, és 
az  ARTISJUS csak az ellenőrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján 
a felhasználó – a közös jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, 
amelynek összege a fizetendő jogdíj összegével egyezik meg. Ha az Szjt. 25. § (5) bekezdése második mondata 
szerint az érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, a költségátalány összege 
a  negyedéves időszakra fizetendő díj összegével egyezik meg. Ha a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, 
negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a költségátalány összege ezzel a díjjal egyezik meg.
5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti 
ellenőrzés napját követően, az ellenőrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb 
időtartamú idényjellegű üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt 
a bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.
5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell fizetni, és az 5.2. pont 
szerinti bejelentés későbbi időpontot nem jelöl meg, a bejelentés a bejelentés napját magában foglaló naptári 
negyedév utolsó napján, de legkorábban a felhasználás megkezdésének napjával kezdődő negyedéves időszak 
utolsó napján lép hatályba. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, 
negyedévnél rövidebb időtartamára kell fizetni, a bejelentés legkorábban az idényjellegű üzemeltetés 
időtartamának utolsó napján lép hatályba. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti 
tevékenységének megszüntetése vagy szünetelése, és ezt a felhasználó bejelentésével egyidejűleg igazolja.  
5.4. Ha a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
az  ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzés adatai, illetve az egyéb 
rendelkezésre álló adatok (pl. írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó 
tájékoztatása, stb.) alapján állapítja meg.

6.1. Zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása (élőzenei felhasználás) 
esetén a felhasználó köteles a felhasznált művek címét, szerzőjét, az elhangzás időtartamát és az elhangzási 
gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon vagy az ARTISJUS által e célból fenntartott online felületen 
keresztül elektronikus úton közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. § 
(1) bekezdése].
6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlődik, a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául 
szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követő hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás 
(üzemeltetés) tartama egy negyedévnél rövidebb, vagy idényjellegű, a felhasználás (üzemeltetés) időtartamát 
követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott időszakon belül nem rendszeresen 
ismétlődik, a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követő 3 munkanapon 
belül köteles teljesíteni.
6.3. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti és mulasztását 
az  ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 6.2. pontban meghatározott 
esedékességétől számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér 
mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 
500 Ft.
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6.4. Ha a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell teljesíteni, 
a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama 
egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás időtartamára fizetendő szerzői jogdíj.
6.5. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan, vagy hibásan teljesíti, 
az  adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér 
mértékével.
6.6. A II. fejezet 1. f ) pontja és az 1. g), 1. j), 1. m) és 2.) pontban foglalt táblázat B) oszlopa szerinti, a rádió- vagy 
televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, 
vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén a felhasználó 
negyedévenként a negyedévet követő hó 15. napjáig köteles az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon közölni 
az átvitt rádió-, illetve televízió csatornákat.

7.1. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nemcsak e jogdíjközlemény 
hatálya alá, hanem a nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű), illetve 
az üzletek és egyéb zenefelhasználók általi nyilvános előadásokra vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „K” jelű) 
jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben az e jogdíjközlemény és az „Sz”, illetve „K” jelű 
jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha 
a  zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben történnek, és akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon 
műszaki eszközzel központilag történik.
7.2. Ha valamely vendéglátó üzletben vagy szálláshelyen több értékesítő helyen is megvalósul az 
e  jogdíjközleményben rögzített azonos felhasználási mód, és külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként 
külön-külön kell a megfelelő szerzői jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki 
eszközzel történik.
7.3. Ha valamely felhasználónál az e jogdíjközlemény hatálya alá tartozó többféle zenefelhasználás [pl. élő zene, 
műszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene), diszkó, stb.] is megvalósul, a megfelelő szerzői és szomszédos 
jogi jogdíjat minden felhasználásért külön-külön kell fizetni az I., II. és a III. fejezetben meghatározottak szerint.

8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően 
képviselő országos vagy regionális érdek-képviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, 
a  hálózatban résztvevő összes felhasználóra kiterjedően az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben 
meghatározott tételes vagy %-os szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS – az eset 
körülményeihez igazodóan – átalányjogdíjat vagy az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott 
szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetésnél alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést is 
köthet (a továbbiakban: átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés).
8.1.2. Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor 
köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, 
és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdése], illetve a felhasználás mértékére, valamint – amennyiben a jelen 
díjszabás ilyen kötelezettséget előír – az egyes felhasznált művekre vonatkozó adat- (műsor-) közlési 
kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] eleget tett;
b) az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megkötését 
a  felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és ennek folytán a felhasználó, illetve 
felhasználók által fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, a gépzene-felhasználás esetében a felhasznált művekre 
(szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozóan a felhasználók általi adat- (műsor-) közlési kötelezettségvállalás, 
vagy a felhasználók jelentős részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes 
tagsága és az érdek-képviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű 
felhatalmazása  lehetővé és indokolttá teszi.
8.2. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése során 
az ARTISJUS a szerződésekkel érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő 
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít [Kjkt.  58. § 
(1) bekezdése].
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8.3.1. A felhasználó vagy a felhasználás sajátos körülményei által indokolt, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést 
tartalmazó felhasználási szerződésben az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben 
meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest legfeljebb 15%-kal csökkentett jogdíjat alkalmaz.
8.3.2. A felhasználó sajátos körülményének tekinthető különösen
– az üzlet hátrányos területi elhelyezkedése, ha ennek következtében az üzlet alacsony jövedelmezőséget 
valószínűsít (területi elhelyezkedés);
– az üzlet jövedelmezőségének időszakos és ismétlődő jelentős csökkenése más időszakokhoz képest 
(szezonalitás);
– a felhasználó által igazolt átmeneti gazdasági nehézség, amely a jogdíjfizetés elmaradásához vezethet, ha az 
alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződéssel a jogérvényesítési eljárás feltehetően 
elkerülhető.
8.3.3. Az alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés időbeli hatálya addig szólhat, amíg 
az e pont alkalmazását indokoló körülmény fennáll. Átmeneti jellegű indok (pl. átmeneti gazdasági nehézség) 
esetén a csökkentett mértékű jogdíjra vonatkozó kikötés hatálya legfeljebb egy évre szólhat.
8.4.1. Országos vagy regionális érdek-képviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalánydíjas vagy 
alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az érdek-képviseleti szerv a tagjai 
(az  érintett felhasználók) jogdíj fizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által 
fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre 
(szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a jogdíjfizetési 
kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8.4.2. E pont alkalmazásában regionális érdek-képviseleti szerveknek az Európai Bizottság 2014. augusztus 8-i 
868/2014/EU mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén működő regionális érdek-képviseleti 
szervek minősülnek.
8.5.1. Az ARTISJUS átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet 
áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint működő hálózat (például 
franchise) azon tagjával (például franchise adó), amely
– szerződésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja, vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelő biztosítékot nyújt, illetve
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve 
a felhasználás mértékére, a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti és az 
ARTISJUS-nak továbbítja.
8.5.2. Ha a hálózat szerződést kötő tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési kötelezettségét 
nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerződés által biztosított jogdíj-fizetési lehetőséggel csak 
a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltételnek.
8.5.3. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megköthető 
abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt 
állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat egységes elvek szerinti működését a tagok közötti 
szerződés határozza meg.
8.6. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os 
jogdíjfizetéshez képest legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, amelynek működését 
a felhasználó ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok jelentősen megnehezíti (vis maior). 
8.7. Az ARTISJUS az I. fejezet 1-6., 11. és 12.1. pontjában a jogdíjak tekintetében, a II. fejezet 1-3. pontjában, valamint 
e pontokhoz kapcsolódóan a III. fejezetben meghatározott tételes vagy %-os  jogdíjfizetéshez képest 3%-kal 
csökkentett jogdíjat igényel attól a felhasználótól, aki a IV. fejezet 16. pontja szerint az ARTISJUS által biztosított 
elektronikus kapcsolattartásra az ARTISJUS-szal megállapodást köt és az ARTISJUS-szal ténylegesen és kizárólagosan 
ezen az elektronikus úton tart kapcsolatot. Az e pont szerinti kedvezmény egy negyedévben a 9000 Ft-ot, illetve 
ennél rövidebb időtartamra történő jogdíjfizetés esetén egy hónapban a 3000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
8.8. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben  meghatározott tételes vagy %-os  
jogdíjfizetéshez képest 12 naptári hónap időtartamra 30%-kal csökkentett, majd újabb 12 naptári hónap 
időtartamra 20%-kal csökkentett, majd újabb 12 naptári hónapra 15%-kal csökkentett jogdíjat igényel egy adott 
felhasználási hely tekintetében attól a felhasználótól, amely a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban 
az  érintett felhasználási helyen felhasználást nem végzett és a felhasználás megkezdését a jogdíjközlemény 
IV. fejezetének 4. pontja szerint az ARTISJUS felé önként bejelentette.  Az e pont szerinti jogdíjfizetést a felhasználó 
felhasználási helyenként a felhasználás megkezdésétől számított 36 hónaponként egy alkalommal veheti igénybe. 
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Az alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés e pont szerinti kikötése hatályát veszti, ha 
az ARTISJUS vonatkozó jogdíjközleménye bármely érintett időszakra az e pont szerinti jogdíjfizetést nem teszi 
lehetővé.
8.9. A gépzene-felhasználások esetében a felhasznált művekre és szomszédos jogi teljesítményekre vonatkozó 
hiteles és megbízható adat- (műsor-) közlés érdekében az ARTISJUS az ilyen adatközlést a felhasználók nevében 
teljesítő olyan személlyel, aki a felhasználónak összetett, azaz a szolgáltatás technikai feltételeire és a felhasznált 
művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) kiterjedő szolgáltatást nyújt (háttérzenei szolgáltatás, illetve 
háttérzenei szolgáltató), és ezáltal a felhasznált művek, illetve szomszédos jogi teljesítmények adatait 
elektronikusan, a felhasználással egyidejűleg, zárt, elektronikus rendszerben gyűjti és a felhasználás helyére és 
időpontjára vonatkozó adatokkal együtt tárolja, olyan keretmegállapodást köthet, amelyben meghatározhat 
a  felhasználóval köthető, alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés keretfeltételeit is.  
A  felhasználóval a keretfeltételek alapján a felhasználási szerződést az ARTISJUS abban az esetben köti meg, 
ha  a  felhasználó a vállalja, hogy adatközléssel és jogdíjfizetéssel összefüggő egyes kötelezettségeit 
a keretmegállapodással rendelkező háttérzenei szolgáltató közreműködésével teljesíti. Az ARTISJUS a 8.2. pontnak 
a háttérzenei szolgáltatókkal kötött keretmegállapodások tekintetében is köteles megfelelni.
8.10. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os 
jogdíjfizetéshez képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási 
szerződést köthet, valamint ebben e jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a felhasználás egyéb feltételeit 
is, ha ezzel a felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíjfizetési vagy egyéb szerződéses feltételek 
meghatározását segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az ARTISJUS 
az ilyen felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználó kör megjelölésével honlapján közzéteszi és 
a  közzétételtől számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási 
szerződést a közzétett feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy 
az  e  pont szerinti szerződés hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra e jogdíjközlemény 
szerint a felhasználási engedélyt megszerzi és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat megfizeti.
8.11. A 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.11. pont szerinti jogdíjfizetés összevontan nem alkalmazható. A 8.9. pont szerinti 
jogdíjfizetés esetében a 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.8. pont szerinti jogdíjfizetés a keretmegállapodás rendelkezései 
szerint alkalmazhatóak, a keretmegállapodás e pontok alkalmazását – a 8.6. pont kivételével – kizárhatja. A 8.9. pont 
szerinti jogdíjfizetés a 8.11. pont szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható. 

9. Az e jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek 
az ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § 
(4) bekezdése], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) 
vonatkozó adat- (műsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] határidőben eleget tett.

10. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás módját és 
mértékét a helyszínen ellenőrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdése].

11.1. A zenefelhasználást végző üzletek (pl. vendéglátóüzletek) jogdíjfizetés szempontjából történő besorolását 
a zene-, illetve irodalmi művek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy a felhasználás 
milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdése], az ARTISJUS 
határozza meg.
11.2. Az I. és II. fejezet alkalmazása során az ARTISJUS a szálláshelyek besorolását (minősítését) mindaddig 
a rendelkezésére álló adatok alapján, azaz a korábbi besorolási (minősítési) osztály szerint végzi, amíg a felhasználó 
a  szálláshely minősítését az adott szálláshelytípus szerinti szakmai szövetség által a szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, illetve a turizmusról, illetve a nemzeti tanúsító védjegyrendszerről rendelkező 
jogszabályok alapján kiadott igazolással (oklevéllel) nem tanúsítja.
Ha a felhasználó a szakmai szövetség által kiadott, a szálláshely besorolására vonatkozó igazolást az ARTISJUS-nak 
nem nyújtja be, vagy a szálláshely magára nézve a szálláshelybesorolást (minősítést) nem alkalmazza, vagy 
a felhasználó által alkalmazott besorolás nem a szakmai szövetség által kiadott minősítési követelményeken alapul, 
az ARTISJUS a szálláshely besorolását a rendelkezésére álló adatok alapján, a korábbi besorolási (minősítési) osztály 
alapul vételével állapítja meg.
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Ha a felhasználó és az ARTISJUS között a szálláshely besorolását (minősítését) illetően vita van, vagy valamely 
szálláshelynek nincs korábbi besorolása (új szálláshely), a szálláshely besorolását az ARTISJUS a szálláshely 
üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartásában szereplő adatok és az ARTISJUS helyszíni 
ellenőrzése során felvett adatok alapján a szakmai szövetség által kiadott minősítési követelmények szerint állapítja 
meg.
11.3. Az e jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de annak alkalmazási körébe tartozó felhasználások 
esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével az ARTISJUS 
által esetenként megállapított jogdíj fizetendő.

12.1. Az e jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy az e jogdíjközleményben 
meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik. 
Ha  a  felhasználó bizonyítja [Kjkt. 10. § (1) bekezdése], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott 
művekre is – kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy amelyek 
mindegyike a folklór alkotásának minősül, vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § 
(1) bekezdése] járó nyilvános előadás esetén, kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek 
mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
12.2. Az e jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és a szomszédos jogi védelem alatt álló 
hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni. 
Ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során kizárólag olyan szerzői 
művek e jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre nézve szerzői jogi védelem 
nem áll fenn, vagy amelyekre a szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, a szomszédos jogi jogosultaknak 
járó jogdíjat olyan mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás e jogdíjközlemény szerint 
figyelembe vett körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.

13. Az e jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai 
művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem 
színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) teljes terjedelemben történő előadására [Szjt. 25. § 
(3) bekezdése].

14. Az e jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is 
tartalmazó összegben kell megfizetni.

15.1. E jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a zenemű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki 
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pontja]. Gépzene-felhasználás többek között:
– rádió, televízió műsorának lejátszása (hangszóróval történő megszólaltatása, illetve képernyőn való 
megjelenítése) rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján,
– a zenemű – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – 
példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videó-lejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, 
mp3-lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy 
egyéb erre alkalmas készülék útján, valamint
– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemű lejátszása 
számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
15.2. E jogdíjközlemény értelmében élőzene-felhasználás a zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel 
megvalósuló nyilvános előadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pontja].

16. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS 
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.
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V. Fejezet
A jogdíjközlemény időbeli hatálya

Ez a jogdíjközlemény 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő  
  Iroda Egyesület

* * *

A díjszabást az Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2019. december 23.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára közleménye 
elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

A Belügyminisztérium nyilvántartások vezetéséért felelős helyettes államtitkára a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján 
az alábbi elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé:

543158E
696321S
579414S
004838H
005701J
006718G
034686I
039068D
057429R
065703M
072876M
075756P
078669E
089184K
097018S
108714R
119323R
144928M
152862T
153560H
155413K
178277N
180732S
185957N
186730K
206169M

213164R
233109S
236894L
238603B
240137H
245552R
270171I
296742S
304052G
308467F
309046P
314877S
321831I
322179M
340807R
343153I
348855M
350692K
354267G
363089J
369400K
374219S
375214K
384117R
394210M
395176I

404309K
414062K
435531E
437463N
468789N
481820I
483007S
488605S
501502H
512712N
513698R
520468P
525451H
535051C
547835L
554694M
559720M
564803I
566294E
571505N
583000D
590649H
592954I
624729J
637406P
652015P

660360M
662718R
679256S
679998J
680270S
685937R
688250R
689668N
691174J
691754S
717245L
733452H
739107R
752529R
785393R
785764K
789345P
800345P
802148R
803981E
808780L
811226M
814528H
828920M
837688G
850120S

878275P
878389J
893298K
897464L
909800S
915448M
966576S
975585N
978259M
988519R
997986R
009642P
020274E
023973S
036499K
050892M
078935D
079069R
084420S
087268M
089338I
105561T
114150M
124954M
131575P
139685F
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145171L
149807T
153369I
169754R
182238R
186670M
194228J
224912N
232556L
238605R
240035K
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243596L
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248859K
262051H
289568C
290964R
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420252L
433745G
434846R
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488547K
497467N
500037J
501951M
505053M
513945P
515176D
536631S
541780P
541813G
566116S
598742D
606853M
608360N

631264F
635921R
650500I
650885I
656822G
658661L
662171I
667387B
669716N
673409K
677750C
678331F
679648L
691143N
693010G
695393R
704775L
716920H
729054I
734065D
741733S
742008J
746339P
749230J
760440M
771194E
776377R
778707J
780601K
805036S
805954N
877709R
884764J
891177S
895617R
896976J
897487P
918263S
918438C
920709G
936866P
942344R
948508R
949680R
950857C
951713N
966206S
981848E
988084P
993660H
001404S
001912F
019063C
021236R

022758E
028634N
031903P
038177R
045404T
046729D
048084R
050637A
053819G
063951I
064089H
065567P
067087T
067796L
068327K
068897I
079207J
080040R
080100R
080288H
089654K
092745T
100731N
102701M
108357E
118979R
124078R
133370H
134595N
134975F
135926S
141537N
142949R
146134M
152594I
152659P
156423R
158932L
158963J
159525M
164458P
171687T
172935R
177870T
185527R
188754S
191823R
198017T
200969N
211789S
214643G
223044T
228578P
230813R

232750N
233094K
235946R
241308R
243902J
245676I
249988K
252697K
258868S
264476P
265065T
265635J
266786L
267951S
271373D
276902K
277065R
277669H
283601S
286605N
293892R
299622N
301022N
302090P
302506M
304574G
308238L
310343S
312546M
313339L
317156B
321440K
324199K
325942J
327497P
330455J
335635K
336414E
340668H
341602F
342198L
348227G
350606R
351539N
355889M
369826P
370272J
375873P
376933J
385979T
387885S
390992R
391916R
392302L

394151B
396181S
399245M
402036H
410037S
411158R
412595H
416624M
417136M
419989C
422910D
424880H
425125A
427288S
438642H
439637E
445332N
448381M
452922K
455830R
458877R
459940M
461200K
466983B
476498L
476706H
478327K
482318R
502656C
517793M
521984N
523182F
526816R
538346L
538398B
542936H
544528L
549767P
550429C
550580P
552882G
557668S
557681P
558541S
559108N
563671I
563951H
571520L
573957J
577350L
579321R
583476R
590007P
593923F
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600219A
602801L
603970R
604964I
606006L
607548S
614283R
620622R
626182N
626212P
635741S
638627H
645470P
649698F
650461F
653752N
655098M
656334S
656348L
660291J
660476L
664245N
674673S
679830P
685065G
688303S
689220M
693365P
693881R
693965E
701071L
702450F
713188D
714185M
727725H
727848R
738940R
739354S
741675J
741891F
748807S
752056H
761173R
772763L
779218D
779407R
780036P
780045L
789334K
790098N
798999S
799208J
817171C
819238N

822728P
831320G
833676R
836769I
846324P
853354M
853901A
855929M
857652P
859542S
870905S
871401H
878246R
883962N
897107I
897330F
898004N
900543M
906137G
906564G
910313C
923463D
925977G
929675P
932077S
936176L
936878R
942329L
945705R
951849N
957748P
961881N
968790M
971996S
973645S
977855I
981586P
983212L
985296I
986600S
987035P
810520J
000826N
010112S
012270L
020031P
023466S
037564K
038897I
047879M
049114I
060816F
063109T
067867P

072011M
074519T
085911K
089441N
093352J
094664G
101243N
104685I
105087N
112280M
116936T
124827N
125701F
127050S
128652R
133616P
134250S
136232T
137090G
159551R
160838K
163711H
167171R
173963K
186594S
190258R
195400J
203414A
203662T
205236G
207490S
209633P
210056J
221169J
232525N
235708S
243525I
244390P
246425S
246750L
253358K
258967N
269128P
277215R
285162P
295605E
299449N
302175S
304826J
308013H
312269J
313800R
315200B
329904T

337063P
337576H
348685K
354924R
355077R
369568P
369947R
375234P
380040C
381045H
381996M
382640J
386692S
391641N
393451S
401994D
403195S
406053N
408324F
414415R
414847M
414972L
414985S
421181N
421582N
422614N
427605E
433411M
436204S
437066S
443256S
445043S
456775S
456922I
457758J
465305R
476229K
476756I
477611R
491339N
492124I
492893K
500848I
507890P
519735H
524440M
528023H
535025S
547717P
555397N
566756H
579786H
580338H
583575R

586280S
601459P
607727N
613662N
614130I
614672N
626313S
632506F
637007L
638345R
639974R
644234M
645357S
647856S
655121L
660228N
666798P
677652G
679149R
681838R
683286F
684010P
689423L
719963G
721557P
723326P
732248M
747261L
751699P
762664N
772850H
780232R
783049K
792364F
820941G
821116R
830584B
831506D
855641P
865963D
867880P
871177S
871675R
883289H
891522P
901859R
914260R
915902R
938536L
944361K
947617L
949508L
950581P
951992R
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954472B
955564R
956061L
966393P
970455R
971164H
980159S
985066N
986350C
996591P
016998T
027786H
029431S
036870F
060350R
063656J

073370J
102192M
125006M
125368P
125390R
144729N
166870S
167393R
179882S
185039R
186372A
218178L
261883R
281077L
281150B
310877J

311447D
337481N
353266J
363366N
364375P
372076I
375420J
385836P
412318S
415094S
446600A
449291L
452711P
454490R
473682R
482077G

492356N
502635P
504721M
511210G
536563P
536717M
567231P
581804H
606991N
631233I
638866D
660865N
681711S
685960A
693860J
714743G

744077K
744595G
760413R
802661K
805293L
888573B
892078L
933772E
951772I
964163F
973461K
993036J

Budapest, 2020. január 8.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei  
a 2019-es Borbála nap alkalmából

2020. január 9-én, a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 1. számában közzétett 
„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei Borbála nap alkalmából” című közlemény pontatlanul 
tartalmazta a díjazottak nevét. 

Az alábbiakban közöljük a helyes névsort. 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter, dr. Palkovics László 2019. december 4-én, Borbála nap 
alkalmából

Szent Borbála-érmet adományozott

szakmai pályafutása során folytatott, mindenkor a hazai bányászat érdekeit szolgáló munkájáért, a magyar–mongol 
bányászati és földtani együttműködés felújításában elért maradandó érdemeiért dr. Barabás Andrásnak, 
a Mecsekérc Zrt. projektvezetőjének;

a nyersvas-termelés hatékonyságának növeléséért, és az energia-felhasználás csökkentéséért tett erőfeszítéseiért, 
a  hosszú távú stratégiák kidolgozásáért, illetve a nyersvasgyártás fejlesztési lehetőségeinek szüntelen kutatásáért 
Cseh László Ferencnek, az ISD Dunaferr Zrt. gyárvezetőjének;

több évtizedes kiemelkedő szakmai teljesítményéért, kreatív, agilis és kezdeményező habitusáért, melyekkel 
nagyban hozzájárult a Kardoskúti földalatti gáztároló gépészeti, és nagygép karbantartási feladatainak sikeres 
ellátásához, a biztonságos hazai gázellátás megteremtéséhez Dér Tamásnak, a Magyar Földgáztároló Zrt. gépész 
üzemviteli szakértőjének;

36 évnyi, a mátrai bányák szolgálatában, a munkahelyi közösség megbecsült tagjaként végzett kitartó, odaadó 
és  szorgalmas munkájáért Koós Ákosnak, a Nitrokémia Zrt. Gyöngyösoroszi Telephely bányavízkezelő 
üzemvezetőjének;
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a kőolaj-, illetve szénhidrogén termelés mindennapjaiban végzett, kimagasló szakmai tudásra alapozott, és 
a biztonságos munkavégzés feltételeinek mindenkor megfelelő olajipari tevékenységéért Kóti Lajosnak a MOL Nyrt. 
Kutatás-Termelés és Észak-magyarországi Termelés termelőmesterének;

a Szegedi Öntödében lelkiismeretes munkával töltött évtizedekért, illetve az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület Öntészeti Szakosztályban betöltött szerepéért Kovács Sándornak, a Szegedi Öntöde Kft. 
ügyvezetőjének;

a hazai feldolgozóipar számára stratégiai jelentőségű komplex fejlesztési és munkahely-teremtési program 
megvalósításáért, az alumínium újrahasznosításban elért, Magyarországon egyedülálló eredményeiért 
Németh Tamásnak, az Inotal Zrt. gyárigazgatójának;

40 évnyi, az olaj- és gáziparban végzett pályafutásáért, a fiatalabb generációknak nagy szeretettel átadott szakmai 
hitvallásáért, itthon és külföldön irányított fúrási és kútmunkálati tevékenységéért Szládovics Dezső Józsefnek, 
a MOL Nyrt. kútmunkálati felügyelet és logisztika vezetőjének;

több évtizedes tevékenysége során tanúsított kiemelkedő szakmai munkájáért és elkötelezettségéért, mellyel 
folyamatosan támogatja a magyarországi kutatási és kitermelési tevékenységet, ezzel jelentős mértékben 
hozzájárulva hazánk szénhidrogén bányászatban elért sikerességéhez dr. Szunai Ágnesnek, az O&GD Central Kft. 
jogtanácsosának;

precizitással és pontossággal végzett, a rábízott feladatokat, a munkaadója érdekeit szem előtt tartó, a munkatársak 
elismerését is kivívó munkájáért Vigh Tibornak, a Mátrai Erőmű Zrt. vezető elektrikusának;

a Magyar Bányamérő Szakcsoport alelnökeként, az olajbányászat és feldolgozás geodéziai vetületének kiemelten 
magas szintű műveléséért Wéber Józsefnek, a Wéber 2000 Kft. ügyvezető igazgatójának;

Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

a komlói andezitbányában eltöltött, a környezetvédelmi előírások betartását irányító- és ellenőrző munkájáért, 
példamutató hozzáállással és magatartással végzett tevékenységéért Bobály Jánosnak, a KŐKA Kő- és 
Kavicsbányászati Kft. kereskedelmi-, környezetvédelmi-, minőségügyi vezetőjének;

a hazai kútkiképzések és kútjavítások meghatározó és egyben nélkülözhetetlen szereplőjeként betöltött szerepéért, 
az optimális és biztonságos műszaki megoldások kidolgozásáért és megvalósításáért, az új technológiák 
bevezetéséért, valamint a pályakezdő munkatársak szakmai tudásának fejlesztését odaadóan támogató szerepéért 
Iványi Attila Istvánnak, a MOL Nyrt. vezető kútmunkálati tervezőmérnökének;

szakmáját elkötelezetten és hozzáértően gyakorló, munkájához és munkáltatójához lojális szemléletet képviselő, 
és  szívügyeként végzett tudásátadó munkájáért Jelinek Ferencnek, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. földalatti 
villamossági vezetőjének;

közel négy évtizednyi, a magyar szénbányászatban eltöltött sikerekben gazdag pályafutásért, mindig kimagasló 
minőségben, lelkiismeretesen, és nagy szaktudással végzett munkájáért Kolláth Zoltánnak, a Bányavagyon-
hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. fióktelepi referensének;

két és fél évtizedes, önállóan, pontosan, felelősségteljesen, kimagasló szakmai felkészültséggel végzett munkájáért 
Papp Istvánnak, a Magyar Földgáztároló Zrt. Zsana FGT. műszakvezetőjének, aki tudásával, szorgalmával 
nagymértékben hozzájárul a kért gázigények teljesítéséhez, illetve a berendezések biztonságos üzemeltetéséhez;
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Szalai Románnak, a ROTARY Fúrási Zrt. senior EBKM koordinátor szakértőjének kitartó, alázatos munkájáért, 
elvárásokon felüli teljesítményéért, mellyel nagyban hozzájárul(t) a dolgozók EBKM (Egészség, Biztonság, Környezet, 
Minőség) tudatosságának növeléséhez;

az olaj- és gáziparban eltöltött több, mint négy évtizedes lelkiismeretes munkájáért, és a hazai földalatti gáztárolók 
fejlesztése és működtetése során kifejtett magas színvonalú szakmai tevékenységéért Tánczos Gyula Tibornak, 
a MMBF Földgáztároló Zrt. felszíni technológiai szakértőjének;

nagy gondossággal és precízen végzett munkájáért, az OMBKE taglétszám fenntartásában, növelésében, a fiatal 
szakemberek számára az egyesületi munka megismertetésében játszott szerepéért, továbbá a selmeci 
hagyományok ápolását célzó szakestélyek megszervezéséért Tótiván Zoltánnak, a ROTARY Fúrási Zrt. szervizmérnök 
szakértőjének. 

A Legfőbb Ügyészség közleménye  
elismerés adományozásáról

A legfőbb ügyész Szem. 23.059/537/A/2019. számon hozott döntésével Grünfeldné Bittera Erzsébet legfőbb 
ügyészségi tisztviselőnek kiváló munkavégzésére figyelemmel „tanácsos” címet adományozott.

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye  
országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint 
a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi 
közzé.
A Nemzeti Választási Bizottság 2020. január 9-én tartott ülésén az 1/2020., 2/2020., 3/2020., 4/2020. és az 
5/2020. számú határozataival országos népszavazásra feltenni kívánt kérdések hitelesítését megtagadta. 
A határozatok megtekinthetők a választások hivatalos honlapján, a ww w.val aszt as.h u oldalon.

Budapest, 2020. január 9.

  Dr. Rádi Péter s. k.,
  a Nemzeti Választási Bizottság 
  elnöke
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A Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása  
Budapest III. kerület 4. számú, Budapest IV. kerület 1. számú, Budapest IV. kerület 2. számú,  
Budapest VII. kerület 3. számú, Budapest XV. kerület 1. számú székhelyű közjegyzői állások betöltésére

Közjegyzői állásra azok pályázhatnak, akik a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben (a továbbiakban: Kjtv.) 
előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek.

Közjegyzővé az nevezhető ki, aki:
1) az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

államnak az állampolgára, vagy az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy,

2) nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt,
3) olyan okleveles jogász szakképzettséggel rendelkezik, amely a jogi szakvizsga előfeltételének megfelel,
4) a jogi szakvizsgát letette,
5) legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol (említett gyakorlatnak megfelel a legalább 3 éves 

bírói, ügyészi, ügyvédi, kamarai jogtanácsosi vagy közjegyzői működés; a jogi szakvizsga megszerzését 
követően a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél közigazgatási, 
illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlat; 
a  jogi szakvizsga megszerzését követően szerzett alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai 
Unió valamely szervénél ítélkezési vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő 
gyakorlat),

6) nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
7) eredményes közjegyzői vizsgát tett,
8) az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét igazolta és
9) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a közjegyzői hivatás gyakorlására alkalmas.

Nem nevezhető ki közjegyzővé az,
1) aki büntetett előéletű,
2) aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
3) akinek a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban 

megállapította, függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól:
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított tíz évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén 

a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
– szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka, pénzbüntetés, elzárás esetén a mentesítés 

beálltától számított öt évig,
– gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított nyolc évig,
4) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető végzés 

jogerőre emelkedésétől számított három évig,
5) akit a közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott vagy 

érdemtelenné nyilvánított, a határozat jogerőre emelkedésétől számított tíz évig,
6) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan,
7) aki életmódja vagy magatartása miatt a közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra 

érdemtelen,
8) akivel szemben a Kjtv. 7. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, és nem vállalja, hogy 

kinevezése esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti.
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Az eljárás nyelvének az eljárás lefolytatásához szükséges mértékű ismeretét a pályázatot meghirdető területi kamara 
elnöksége a pályázat elbírálása keretében vizsgálja.

A pályázatot a Budapesti Közjegyzői Kamara nevére és az alábbi címre kell benyújtani postai úton vagy személyesen:
1016 Budapest, Naphegy u. 33. II/5.

A pályázat benyújtásának határideje:
a pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap.

A pályázathoz mellékelni kell a következőket:
 1) Személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél, vagy a tulajdonos arcképét és aláírását 

tartalmazó vezetői engedély hiteles másolata, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata.
 2) Annak igazolására szolgáló okirat, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 3) Egyetemi jogi végzettséget igazoló diploma hiteles másolata.
 4) Jogi szakvizsga bizonyítvány hiteles másolata.
 5) A legalább 3 éves közjegyzőhelyettesi gyakorlatot (illetve az annak megfelelő legalább 3 éves bírói, ügyészi, 

ügyvédi, (kamarai) jogtanácsosi vagy közjegyzői működést; a jogi szakvizsga megszerzését követően 
a  kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél, valamint 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-a szerinti szervnél közigazgatási, illetve jogi 
szakvizsgához kötött munkakörben szerzett kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői gyakorlatot; a jogi 
szakvizsga megszerzését követően szerzett alkotmánybírói, nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió 
valamely szervénél ítélkezési vagy az igazságszolgáltatással összefüggő tevékenységből eredő gyakorlatot) 
igazoló okirat.

 6) Hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a Kjtv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott 
körülmény a pályázóval szemben nem áll fenn vagy a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 
végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti kérelem és befizetés igazolása.

 7) A kinevezés esetére vállalt, az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat (Kjtv. 7. §).
 8) A kinevezés esetére vállalt, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását tartalmazó nyilatkozat.
 9) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy 

támogatott döntéshozatal hatálya alatt. 
10) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) által kiállított igazolás (tanúsítvány) 

a közjegyzői vizsga eredményes letételéről [5/2018. (II. 13.) IM rendelet 15., 17., 19. §].
11) A Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján kiállított 

okiratot arról, hogy a pályázó a közjegyzői állás betöltésére „alkalmas” minősítéssel rendelkezik.
12) Köztartozás-mentesség igazolására szolgáló irat.
13) A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
14) Közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelése.
15) A közjegyzői iroda megnyitásával kapcsolatos kiadások fedezésére, a kialakítandó iroda tárgyi és személyi 

feltételeire vonatkozó terv.
16) A MOKK 11. számú iránymutatásának 2. számú melléklete szerinti kitöltött adatlap.

Amennyiben a pályázó a pályázatban hivatkozik rá, mellékelnie kell a következőket:
17) A jogi szakvizsgát megelőzően teljesített közjegyzőjelölti, vagy egyéb állam- és jogtudományi egyetemi 

végzettséghez kötött jogi munkakörben eltöltött joggyakorlat igazolására vonatkozó okirat, vagy annak 
hiteles másolata.

18) Tartós helyettesi tevékenységet igazoló okirat, vagy annak hiteles másolata. A pályázó tartós helyettesi 
tevékenységet lezáró, e tevékenységét kedvezően értékelő éves irodavizsgálatot igazoló okirat, vagy ennek 
hiteles másolata.

19) A pályázó nyilatkozata a jogi szakvizsgát követő joggyakorlat alatti három hónapot meghaladó folyamatos 
társadalombiztosítási ellátás tényéről és annak időtartamáról.

20) Középfokú vagy felsőfokú, illetve jogi szaknyelvi anyaggal bővített középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga 
bizonyítvány hiteles másolata. Nyelvvizsgaként állami nyelvvizsga bizottság által kiadott közép- és felsőfokú 
„C” típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve a közép- és felsőfokú „C” típusú államilag elismert 
nyelvvizsga vehető figyelembe. Amennyiben a pályázó egy adott nyelvből nem azonos fokozatú 
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„A”  és „B”  típusú nyelvvizsgával rendelkezik, akkor azt az alacsonyabb fokozatú nyelvvizsgának megfelelő 
„C” típusú nyelvvizsgaként kell figyelembe venni.

21) Nyelvi jogosítványt igazoló okirat hiteles másolata.
22) Szakfordító, illetve tolmács vizsga bizonyítvány, vagy igazolvány hiteles másolata.
23) Tudományos tevékenység igazolására az állam- és jogtudományok, valamint társadalomtudományok köréből 

megszerzett szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi) PhD fokozat 
megszerzését tanúsító okirat hiteles másolata, állam- és jogtudományi karokon akkreditált jogi szakjogász 
képzésben megszerzett felsőfokú szakirányú (polgári jogi, nemzetközi magánjogi vagy polgári eljárásjogi), 
a MOKK Elnöksége által akkreditált szakjogász végzettséget, LL.M. minősítést igazoló okirat hiteles másolata, 
MOKK Elnöksége által akkreditált egyéb felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolata. A szakjogász 
végzettség és az LL.M. minősítés tekintetében a képzés időtartamát (a félévek/szemeszterek számát) hitelt 
érdemlő módon igazolni kell.

24) Felsőfokú oktatási intézményben végzett rendszeres jogi oktatói tevékenységet igazoló okirat, vagy annak 
hiteles másolata. Rendszeresnek az a jogi oktatói tevékenység minősül, ha a pályázó legalább egy féléven 
keresztül, heti rendszerességgel szemeszterenként legalább 20 összóraszámban oktat. A pályázónak ezt 
a tényt a tanszékvezető által kiadott tantárgyi tematikával kell igazolnia.

25) A MOKK által szervezett és elismert tanfolyamokon végzett oktatói tevékenység igazolása. A MOKK által 
szervezett és elismert tanfolyamon végzett oktatói tevékenységet a MOKK elnöke igazolja.

26) A pályázó által önállóan vagy társszerzőként írt jogi szakirányú monográfia egy példánya. A Magyar 
Tudományos Akadémia IX. osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottsága által – a publikáció megjelenésének 
napján hatályos besorolás szerint – „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriába sorolt folyóiratban, továbbá a Közjegyzők 
Közlönyében 2013. március 1. után megjelent, valamint a Szegedi Közjegyzői Közlönyben, továbbá 
a Közjegyzői Akadémia Nonprofit Kft. által kiadott „Ünnepi tanulmányok a közjegyzőség jubileumára” című 
tanulmánykötetben megjelent publikációk másolata oly módon, hogy megállapítható legyen mely 
kiadványban jelent meg.

 A publikációkat és a monográfiát elektronikus (word) formátumban is mellékelni kell a pályázathoz.
 A monográfia kizárólag akkor vehető figyelembe, ha témája jogi szakirányú, legalább öt ív terjedelmű, azt 

jogi szakkönyvek kiadására szakosodott könyvkiadó jelentette meg és azt az MTA doktora, egyetemi tanár 
(professor emeritus/emerita), habilitált egyetemi docens vagy a MOKK által kijelölt szerv vagy személy 
véleményében a közjegyzői pályázaton való felhasználásra – a mű szakmai színvonala okán – elfogadhatónak 
nyilvánította. Társszerzős mű esetén csak a pályázó által írt rész (részek) véleményezése szükséges, feltéve, 
ha a műből egyértelműen kitűnik, hogy mely részek erednek a pályázótól.

 A MOKK által kijelölt szerv vagy személy által végzett véleményeztetés díja 10 000 Ft/szerzői ív, melyet 
a pályázó köteles a MOKK által megjelölt bankszámlaszámra előzetesen megfizetni. 

 A PhD fokozat megszerzéséhez írt és monográfiaként kiadott doktori értekezés (disszertáció) elfogadásához 
külön lektori vélemény csatolása nem szükséges.

 Jogi szakkönyvek kiadására szakosodott könyvkiadó alatt a következőket kell érteni: Közjegyzői Akadémia 
Nonprofit Kft., Wolters Kluwer Hungary Kft., HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft., OPTEN Kft., Magyar Közlöny 
Lap- és Könyvkiadó Kft., valamint az egyetemek állam- és jogtudományi karainak kiadói.

 A publikáció kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az legalább fél ív terjedelmű. A szerkesztőség (kiadó) által 
befogadott, de még meg nem jelent publikációt, illetve monográfiát figyelembe lehet venni, amennyiben 
a  pályázó erről a szerkesztő (kiadó) által aláírt befogadó nyilatkozatot mellékel, miszerint a kiadó 
egyértelműen megfogalmazza szándékát a megjelentetésre.

27) A pályázó területi kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak a területi 
kamarában végzett munkájáról a működése szerint illetékes területi elnökség ad részletes írásbeli értékelést.

28) A pályázó országos kamarában végzett munkáját részletező írásbeli kérelmére a pályázónak az országos 
kamarában végzett munkájáról a MOKK elnöke ad részletes írásbeli értékelést. Az értékelés iránti kérelmet 
a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.

29) Az országos kamara mellett működő szakmai bizottságokban betöltött tagság, illetve az UINL, a CNUE és 
a MOKK megbízásából más nemzetközi bizottságban betöltött tagság igazolása. A bizottságokban betöltött 
tagságot a MOKK elnöke igazolja, az erre irányuló kérelmet a MOKK elnökéhez kell előterjeszteni.
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A pályázat mellékleteit a pályázati kiírásban szereplő sorrendben, a megfelelő sorszám feltüntetésével kell 
benyújtani. Amennyiben a pályázó ugyanazon területi kamaránál egy időben több közjegyzői állásra is pályázik, 
a pályázatához csatolt iratokat elegendő egy példányban benyújtani.

Ha a pályázó a Kjtv. 17/A. § (1) bekezdésében meghatározott igazolásokat a pályázathoz annak benyújtásával 
egyidejűleg nem mellékeli, a pályázata érvénytelennek tekintendő. A pályázat egyéb mellékleteinek hiányosságai 
a személyes meghallgatás időpontjáig pótolhatók.

Az érvényben lévő pályázat elbírálási szempontokról, valamint a jelen pályázati felhívásban a pályázathoz 
mellékletként előírt követelmények 16) pontjában megjelölt adatlapról tájékoztatást a Budapesti Közjegyzői 
Kamarában lehet kérni.

A pályázók szakmai felkészültségét a területi kamara elnöksége személyes meghallgatás során vizsgálja és értékeli.

Helyesbítés 

A Hivatalos Értesítő 2020. évi 1. számában közzétett, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési 
Szabályzatáról szóló 2/2020. (I. 9.) EMMI utasítás hiányosan jelent meg.
Az EMMI utasításhoz az alábbi 2. függelék tartozik:

„2. függelék 

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben nem érkeztethető  
és nem kézbesíthető küldemények

Az alábbi küldemények nem érkeztethetőek és nem kézbesíthetőek az egységes kormányzati ügyiratkezelő 
rendszerben:
1. az európai uniós pályázatokkal összefüggő, a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos 

eljárásrendnek megfelelően kezelésre kerülő küldemények (a küldemények digitalizálásáról az európai uniós 
pályázatokat kezelő szervezeti egység gondoskodik), 

2. az 1. pontban nem szereplő további pályázati anyagok, 
3. az Egészségügyi Tudományos Tanács és a következő bizottságainak iratai: (ETT Humán Reprodukciós 

Bizottság, ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottság, ETT Tudományos és Kutatásetikai Bizottság, 
ETT Egészségügyi Területen Működő Igazságügyi Szakértői Testület),

4. az örökbefogadási eljárással, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos ügyek, II. fokú gyámhatósági eljárások 
(azok szenzitív jellegére és titkos adatkezelésre tekintettel), 

5. a nem bontható iratok (például fűzött, ragasztott és pecséttel ellátott szerződések; összefűzött, hitelesített 
nem megbontható iratok),

6. a számviteli törvény által előírt, eredetben szükséges pénzügyi, számviteli dokumentumok, szigorú 
számadású nyomtatványok,

7. az Elismerések Előkészítő Osztályra érkező kitüntetési javaslatok és miniszteri elismerési kezdeményezések,
8. az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala részére érkező küldemények,
9. az „EMMI-ben felbontandó” kezelési utasítással ellátott borítékban feladott alábbi küldemények:

a) az Integrált Jogvédelmi Szolgálat részére érkező küldemények,
b) a Társadalombiztosítási Azonosító Jelhez rendelten személyes vagy egészségügyi adatot tartalmazó 

iratok, 
c) a Személyügyi Főosztály részére érkező és megállapíthatóan humánpolitikai jellegű, szenzitív adatot 

tartalmazó küldemények.

Megjegyzés: a 2–9. pont alatt jelölt küldemények digitalizálására nem kerül sor.”



A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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