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I. Utasítások

A pénzügyminiszter 13/2021. (XII. 30.) PM utasítása  
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2020. (XII. 30.) PM utasítás 
módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 36. § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva 
– figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra – a következő utasítást adom ki:

1. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2020.  (XII. 30.) PM utasítás 
1. melléklete (a továbbiakban: SZMSZ) az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2021. (XII. 30.) PM utasításhoz

1. §  Az SZMSZ 2. függeléke az 1. függelék szerint módosul.
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1. függelék a 13/2021. (XII. 30.) PM utasításhoz

Az SZMSZ 2. függelék 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A NAV Bevetési Igazgatósága szervezeti ábrája 

”

3 

1. függelék a …/2021. (…) PM utasításhoz 
1. Az SZMSZ 2. függelék 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. A NAV Bevetési Igazgatósága szervezeti ábrája  

” 
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II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 63/2021. (XII. 30.) KKM közleménye  
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő 
közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 
2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 
2021. évi CXXVI. törvény 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

A 2021. évi CXXVI. törvénnyel a Magyar Közlöny 2021. november 17-i, 208. számában kihirdetett, a Magyarország 
Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-
szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt 
Megállapodást módosító 1. Kiegészítés (a továbbiakban: 1. Kiegészítés) 3. cikke az alábbiak szerint rendelkezik 
az 1. Kiegészítés hatálybalépéséről:
„Jelen Kiegészítést a Szerződő Feleknek belső jogszabályaikkal összhangban jóvá kell hagyniuk, és az a jóváhagyást 
igazoló későbbi jegyzék kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) napon lép hatályba.” 

Az 1. Kiegészítés hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja: 2021. november 30.
Az 1. Kiegészítés hatálybalépésének naptári napja: 2021. december 30. 

A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös 
államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 
2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről szóló 2021. évi 
CXXVI. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság 
Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról 
és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés, 
valamint az annak kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXVI. törvény 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete 2021. december 30-án, 
azaz kettőezerhuszonegy december harmincadikán lép hatályba.

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

A miniszterelnök általános helyettesének közleménye  
a Nemzetiségekért Díj 2021. évi díjazottjairól

A Nemzetiségek Napja (december 18.) alkalmából Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az alábbi személyek 
és szervezetek munkáját ismerte el Nemzetiségekért Díjjal:

Bűdy Gézáné
Farkas Zsolt
Góman János
Szidiropulosz Archimédész
Mándity Zsívko
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete
Gannai Asszonykórus
Foaia românească
Ruszin Kulturális Egyesület
Gálity Vojiszláv
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus
Kucsera Andrásné
Hirnök József

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:

046399C 517507C 268938B

009852N 015176L 033171M 036328N 041070S 065072BT
065380J 074909BT 080162R 087508BT 089878K 091434M
092898H 094732P 115139R 115235P 115448K 117355L
123706R 137573J 149288K 156728S 163984M 193220P
216052E 225999S 226951S 237404K 239901N 242862AT
247973AT 256241K 260258BT 269640BT 272226B 273956I
293711I 308374S 312207T 316182AT 328632P 330620R
339875D 351141R 364373B 386193G 394684R 407001AT
418085K 425403M 432775J 434025H 435194E 436414P
438381K 446586T 451131K 463020R 465431J 468590R

494221P 503796N 519709T 529505H 532111AT 540508S
545839BT 547553AT 548481T 548578J 554470AT 563514P
563785N 572588I 579179AT 583337T 620688AT 640007M
646250L 650859M 652921T 659829M 666631R 676507I
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681104BT 685287M 694612D 701725H 703136I 713148P
725082G 737070T 742286M 742428T 749498N 760656K
765896S 774052H 781713A 787677N 789477L 803659N
807064A 810601F 824886I 829738P 832522L 835503T
836499B 867257N 877491R 881254H 896112M 912301F
918837I 922426B 924792T 930913J 936778C 941020E

942921L 946127H 948046AT 966720AT 967825T 984093L
992191H 993277S 002969BT 007835BT 010864D 014473BT
031639BT 045062S 049298T 054166M 081427N 087503F
088604T 091898AT 092867E 093463BT 093787T 094615P
097833E 105808S 119789BT 131183L 156839P 171301J
171806R 172917S 175046P 175668AT 185254M 188737M
191166R 202143N 204405K 210943AT 218440N 223103S
224074S 226812I 228225M 232081I 237423L 238382R
238772K 240183S 245199S 248292AT 251901P 253708S
254145BT 254218J 265690R 272538N 278478K 284253D

287686J 287811T 288384BT 292877S 299426T 310487T
310896BT 311925E 321597T 332352E 336506J 342612S
344292H 353300T 361470BT 364325M 372828N 374423S
395334S 402407H 402710L 413412N 421249T 423916BT
426120R 432050T 432215AT 435944AT 442709P 443261S
459326BT 459688R 466422AT 467654R 468996P 484728L
509301J 517539M 520083I 525511R 529362E 539700S
540119C 549336L 563948T 565901T 572059BT 573062N
576244K 577214P 584677P 593711P 622473I 622808T
630037N 652617L 654105BT 662223M 669563P 677270F

683050N 683992C 684984B 686386BT 689211AT 692457AT
710330P 724493N 724951M 736697I 743477AT 753943AT
758339AT 759756P 762313L 762766J 774026N 776619S
777986E 779201R 789179N 796782G 798599N 810287R
831024E 852769B 856145N 857587T 862410T 878259F
881999AT 887116T 888735M 894131A 902302C 910606P
911239C 924542P 925198T 934877H 936162J 936487P
941841S 986483M 988493M 996122S 998992AT 769585S
880848P 095027R 144712L 003600BT 019606S 024851J
027075AT 033267E 033622G 040545T 049732BT 068515I

070803T 078794BT 081309H 088559P 088658F 095394J
098844AT 115532R 118870M 124204R 130989BT 137306J
137818R 158451N 169025S 170153AT 178892AT 190381H
192760P 195991B 196508AT 197708G 204317F 206891F
208388G 209589J 211484BT 211606L 211820P 224151N
228831T 235891R 238060S 238343T 257824T 259207M
279620AT 285577F 290010BT 290662BT 292387T 313350AT
316680AT 320987N 327849T 336363AT 337655J 346597BT
348416AT 360921G 368239S 371082L 383617N 385560T
389055L 391180N 402953S 403920BT 405725AT 413934T

416157H 420441S 427010I 431881BT 444696P 449420P
451109K 454301I 455597D 460427L 467899T 473875T
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477273AT 482534H 491406L 501491I 509342K 510759T
518648E 521841T 532907M 533375H 536769S 541926BT
557431K 563537I 574690N 587819H 597599I 610977T
612278T 617989AT 619613L 626955AT 628751T 631567I
645977M 647886AT 653592AT 655420AT 664543E 675313T
678241H 702635H 706220BT 712119J 724991N 726837T
734122R 741892N 744187E 748657N 748712R 750025N
751721N 768943L 774356L 775704I 778060B 779522M

800317G 805402R 809009L 810146R 827616H 837474T
837977K 840670S 842435T 857816M 858096I 870599N
876427T 878210P 878303AT 883052M 885520P 890606T
892399N 895664K 911868N 926638AT 930287T 943284E
944247I 944360K 992630G 004198N 019229H 038320J
038687G 039161AT 051828G 186173R 221329T 245297J
298394N 306168J 326405L 378390BT 381596L 387452N
403222AT 431254P 437378T 459410H 479031M 479039K
483011AT 504706S 513290I 542371T 549904J 557800E
581976R 623626P 627131BT 631867AT 666067AT 671737P

863869N 873073S 887361B 972830N 989152AT

Budapest, 2021. december 28.

A Legfőbb Ügyészség közleménye  
ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Dr. Kaszáné dr. Horuczi Zsuzsanna ny. szegedi fellebbviteli főügyészségi ügyész B 00193, Horváthné Kovács Erzsébet 
legfőbb ügyészségi takarító E 00032 sorszámú ügyészségi szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség 
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  
az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő 
közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás 
engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 22)

Az ARTISJUS a  szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16.  § (1)  bekezdésében, 26.  §  
(1)–(7) bekezdésében, 26. § (8) bekezdés első mondatában, 27. §-ában, 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 az  írók, a  zeneszerzők és a  szövegírók javára – a  színpadra szánt 
irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és 
a  nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) felhasználása kivételével – a  már 
nyilvánosságra hozott művek sugárzása, vezetékkel vagy egyéb módon a  nyilvánossághoz történő közvetítése 
(elsődleges nyilvánossághoz közvetítés) engedélyezésének feltételeit és az  ennek fejében fizetendő szerzői 
jogdíjakat az alábbiakban állapítja meg:

I. FEJEZET
SUGÁRZÁS ÉS EGYÉB ELSŐDLEGES NYILVÁNOSSÁGHOZ KÖZVETÍTÉS  
[KIVÉVE A 26. § (8) BEKEZDÉS MÁSODIK MONDATÁBAN SZABÁLYOZOTT LEHÍVÁSRA HOZZÁFÉRHETŐVÉ 
TÉTEL] FEJÉBEN AZ SZJT. 27. §-A ALAPJÁN FIZETENDŐ JOGDÍJAK

1. Földfelszíni, műhold és közvetlen betáplálás útján történő sugárzás

A rádió- és televízió-szervezetek a színpadra szánt irodalmi művek és a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve 
keresztmetszeteik, valamint a  szakirodalmi művek és a  nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi 
művek (pl. regények) kivételével már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek (ún. kisjogos művek) ismételt 
sugárzási célú rögzítéséért [Szjt. 26. § (6) bekezdés], illetve sugárzásáért [Szjt. 26. § (1) bekezdés második mondat, 
(2) bekezdés, (3) és (4) bekezdés] és közvetlen betáplálással történő sugárzásáért [Szjt. 26. § (5a) bekezdés] az alábbi 
mértékű szerzői jogdíjat kötelesek fizetni:
– a műsorszolgáltatással összefüggő költségvetési támogatásuk 1%-át, továbbá
– a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) bevételeik 4%-át;
de legalább csatornánként 12 500 Ft-ot havonta.

2. Cablecasting, webcasting

Az Szjt. 26.  § (7)  bekezdése és (8)  bekezdése első mondata értelmében az  1. pontban meghatározott műveket 
műsorszámmá, illetve műsorrá szerkesztő, illetve a  műsorhordozó jeleket a  közönség tagja által érzékelhető 
egységes jelfolyammá szerkesztő, illetve a nyilvánossághoz közvetítő szervezet:
2.1. az  1. pontban meghatározott szerzői jogdíjat köteles fizetni, ha a  műsort nem sugárzással [Szjt. 26.  §  
(1)–(6) bekezdés], hanem vezeték útján teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé (cablecasting);
2.2.1. az  1. pontban meghatározott, de legalább az  alábbi szerzői jogdíjat köteles fizetni, ha a  műsort nem 
sugárzással [Szjt. 26.  § (1)–(6)  bekezdés], nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon 
–  ideértve számítógépes, illetve elektronikus hírközlési hálózat igénybevételét – teszi a  nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé (pl. önálló webcasting):

Műsorok (csatornák) száma Fizetendő minimum szerzői jogdíj

1-5 8 400 Ft/hó

6-12 10 500 Ft/hó

13-25 12 500 Ft/hó

Minden 25-öt meghaladó műsor (csatorna) után további 500 Ft/hó minimum szerzői jogdíjat kell fizetni.
2.2.2. A rádió- és televízió-szervezetek a 2.2.1. pontban meghatározott jogdíjat kötelesek fizetni, ha a 2.2.1. pontban 
leírt felhasználást úgy valósítják meg, hogy a  közönség tagja a  műsort – annak műsorfolyamkénti 
érzékelhetőségének megtartásával – befolyásolhatja (például azzal, hogy a  műsort megállíthatja, előre vagy 
visszatekerheti, illetve például műfaj, előadó előnyben részesítésével, a  műsort alkotó művek értékelésével vagy 



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	66.	szám	 6067

más módon a  műsor összetételét befolyásolhatja: ún. interaktív vagy prémium webcasting). A  jelen pont szerinti 
díjszabási rendelkezés nem vonatkozik azokra az  esetekre, és azokra az  ARTISJUS „I” jelű díjszabásának 
rendelkezéseit kell alkalmazni, amikor műveket lehívásra teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé [Szjt. 26. § 
(8)  bekezdés második mondata szerinti felhasználás], azaz amikor a  közönség tagja részére a  szolgáltatás olyan 
magas fokú interaktivitást biztosít, amely a művek egyenkénti kiválasztását teszi lehetővé vagy a műsor összetételét 
a  művek egyedi kiválasztása útján a  közönség tagja önállóan határozhatja meg, például a  művek több szempont 
szerinti kiválasztásával, a  kezdő mű megválasztásával, zárt számú műből történő válogatással vagy egy szerző 
műveinek, illetve egy előadó előadásainak kiválasztásával.  

3. Jogdíjfizetés a zenei műsoridő arányában 

A rádió-, és televízió-szervezetek az  1., illetve 2. pontban meghatározott felhasználás engedélyezése fejében  
az 1. és 2. pontban bevételeik arányában meghatározott százalékos jogdíjfizetéshez képest a napi zenei műsoridő 
napi teljes adásidőhöz viszonyított arányához igazodó jogdíjfizetést is választhatják az alábbiak szerint.
3.1. Ha a  napi zenei műsoridő a  napi teljes adásidő legfeljebb 15%-a, fizetendő jogdíj a  műsorszolgáltatással 
összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, és a  műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) 
bevétel 2%-a.
3.2. Ha a  napi zenei műsoridő a  napi teljes adásidő 15%-át meghaladja, de legfeljebb 50%-a, a  fizetendő jogdíj 
a műsorszolgáltatással összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, és a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- 
és szponzorációs) bevétel 4%-a.
3.3. Ha a  napi zenei műsoridő a  napi teljes adásidő 50%-át meghaladja, de legfeljebb 75%-a, a  fizetendő jogdíj 
a műsorszolgáltatással összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, és a műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- 
és szponzorációs) bevétel 6%-a.
3.4. Ha a  napi zenei műsoridő a  napi teljes adásidő 75%-át meghaladja, a  fizetendő jogdíj a  műsorszolgáltatással 
összefüggő költségvetési támogatás 1%-a, és a  műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) 
bevétel 8%-a.
3.5. A 3. pont alkalmazásában napi zenei műsoridő: a rádió-, és televízió-szervezet egy naptári napi teljes adásidején 
belül műsorszámban, illetve egyéb, műsorszámnak nem minősülő, a műsorban közzétett információban elhangzó, 
az  1.1 pontban meghatározott zeneművek vagy azok részletei jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó 
nyilvánossághoz közvetítésének az együttes időtartama.
3.6. A  rádió-, illetve televízió-szervezet a  jelen pont szerinti választási joggal akkor élhet, ha választásáról a  jelen 
jogdíjközlemény Hivatalos Értesítőben való nyilvánosságra hozatalának napját követő 30 napon belül írásban 
értesíti az ARTISJUS-t. A választási jog gyakorlásáról szóló értesítésben közölni kell a rádió-, illetve televízió-szervezet 
tervezett teljes napi adásidejét és tervezett napi zenei műsoridejét. A  rádió-, illetve televízió szervezet jelen pont 
szerinti választása esetén is köteles legalább az  1., illetve a  2. pontban meghatározott minimum szerzői jogdíjat 
megfizetni.
3.7. Ha a  felek a  felhasználási szerződésben gyakoribb ellenőrzésben nem állapodnak meg, az  ARTISJUS 
az  értesítésben közölt adatokat a  jelen jogdíjközlemény hatálybalépését követő első negyedévben, majd ezt 
követően szúrópróbaszerűen a  rádió-, illetve televízió-szervezet egy hétköznapi, egy hétvégi, és egy ünnepnapi, 
e célból rögzített műsorának elemzése útján ellenőrzi. Az ellenőrzés céljából történő rögzítést az ARTISJUS az adott 
naptári év végét követő öt évig megőrzi.
3.8. Az ellenőrzés alapján az ARTISJUS a napi zenei műsoridő és a napi teljes adásidő arányát az ellenőrzött napok 
elemzési eredményeként kapott arányok számtani átlagában állapítja meg.
3.9. Az ARTISJUS az ellenőrzés eredményét és a napi zenei műsoridő és a napi teljes adásidő arányának számítását 
a  rádió-, illetve televízió-szervezet kérésére a  rádió-, illetve televízió-szervezet számára hozzáférhetővé teszi. 
Ha az ellenőrzés eredményeként kapott napi zenei műsoridő és napi teljes adásidő arány a rádió-, illetve televízió-
szervezet értesítésében közölt adatok alapján kiszámított aránytól eltér, a jelen jogdíjközlemény alkalmazása során 
az ellenőrzéssel megállapított napi zenei műsoridő és teljes adásidő arány az irányadó.
3.10.1. Ha rádió-, illetve televízió szervezet teljes naptári évre vonatkozó műsoradat szolgáltatását hiánytalanul 
teljesítette, és a  napi zenei műsoridőnek és a  napi teljes műsoridőnek a  szolgáltatott, ellenőrzött és feldolgozott 
adatokból megállapított aránya az  ARTISJUS által végzett ellenőrzéssel megállapított aránytól olyan mértékben 
eltér, hogy az eltérés kihat a fizetendő jogdíj összegére, a felek elszámolnak.
3.10.2. A rádió-, illetve televízió-szervezet esetleges túlfizetését a naptári év utolsó negyedévére, illetve a következő 
naptári évre fizetendő jogdíj összegébe a  felek megállapodása alapján, vagy megállapodás hiánya esetén 
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arányosan, az ARTISJUS beszámíthatja, ha pedig műsorszolgáltatási (műfelhasználási) tevékenységét rádió-, illetve 
televízió-szervezet a következő naptári évben befejezi, a túlfizetést az ARTISJUS visszatéríti.
3.10.3. A  rádió-, illetve televízió-szervezet esetleges jogdíjtartozását köteles megfizetni. A  fizetés a  felek eltérő 
megállapodása hiányában a naptári év utolsó negyedévére fizetendő jogdíjjal együtt esedékes.

4. Simulcasting 

4.1. Az Szjt. 26. § (7) bekezdés értelmében a  rádió- és televízió-szervezet az 1. pontban meghatározott műveknek 
a  sugárzással egy időben, számítógépes hálózat vagy elektronikus hírközlési hálózat igénybevételével is történő 
nyilvánossághoz közvetítéséért („simulcasting”) az 1., vagy 2.1., illetve 3. pont szerint fizetendő szerzői jogdíjon felül 
annak 5%-át köteles fizetni, ha a  nyilvánossághoz közvetítést a  rádió- vagy televízió-szervezet nyújtja, az  általa 
meghatározott, a sugárzott műsoréval azonos vagy a jelen pont szerinti nyilvánossághoz közvetítés céljára használt 
elnevezéssel (megjelöléssel) és a közönség tagja e szolgáltatásért ellenértéket nem fizet. 
4.2. Ha a  rádió-, illetve televízió-szervezet saját műsorszámainak Szjt. 26.  § (8)  bekezdésének második mondata 
szerinti felhasználásáért az  ARTISJUS adott időszakban hatályos „I” jelű jogdíjközleménye alapján jogdíjat fizet és 
egyidejűleg simulcasting felhasználást is végez, a simulcasting felhasználásért az 1., vagy 2.1., illetve 3. pont szerint 
fizetendő szerzői jogdíjon felül annak 4%-át köteles fizetni.
4.3. A jelen pont hatálya nem terjed ki a más szervezet által megvalósított továbbközvetítésekre.

II. FEJEZET
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1.1. Az Szjt. 26. § alapján a jelen jogdíjközlemény értelmében rádió-, illetve televízió-szervezet alatt 
– a saját műsort a nyilvánossághoz földi vagy műholdas sugárzás, illetve vezeték útján vagy egyéb módon átvivő, 

vagy
– a  saját műsort rögzítő, eredeztető és a  műsorhordozó jelet a  rádió- vagy televízió-szervezettől különböző 

szervezet (a nyilvánosságot elérő szervezet, pl. kábelszervezet vagy műsorterjesztő) számára elérhetővé tevő, 
közvetlen betáplálás útján felhasználást végző

szervezeteket kell érteni, függetlenül az átvitel vagy közvetítés módjától.
1.2. A  jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából rádió-, illetve televízió-szervezetnek minősül 
a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 136. §). 
1.3. A  jelen jogdíjközleményt nem kell alkalmazni azokra a  felhasználásokra, illetve felhasználási cselekményekre, 
amelyek az  ARTISJUS Kábel-II jelű, az  Szjt. 26.  § (3), (4) és (5a)  bekezdésével összefüggésben megállapított 
díjszabásának a hatálya alá tartoznak és amelyekre a felhasználó a Kábel-II jelű díjszabásban foglalt feltételek alapján 
az ott meghatározott jogdíjak megfizetésével szerzett felhasználási engedélyt.

2.1. A jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadása a jogdíj megfizetésétől függ. 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.
2.2.  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. 
2.3. A felhasználó jogdíjtúlfizetését az ARTISJUS a szolgáltató fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.
2.4. Az  I. fejezetben meghatározott szerzői jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy az  irodalmi és 
zeneművek nyilvánossághoz közvetítésének jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezése nem terjed ki a színpadra 
szánt irodalmi és zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a  szakirodalmi művek és 
a  nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek (pl. regények) nyilvánossághoz közvetítésének, 
és  az  irodalmi és zenei nagyjog fogalma alá tartozó egyéb zene- és irodalmi művek sugárzásának és egyéb 
nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére, valamint a  zene reklámcélra történő rögzítésének 
(hangfelvételének), valamint megváltoztatásának, átdolgozásának engedélyezésére, amelyre nézve a  felhasználók 
az egyes szerzőkkel vagy más igazolt jogosultakkal közvetlenül kötelesek megállapodni.
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2.5. Az I. fejezet szerinti jogdíj megfizetésének feltételével adott engedély nem terjed ki arra, hogy a közönség tagja 
a  kiválasztott műsorszámokról digitális vevődekóderbe (set top box) épített, vagy a  műsort szerkesztő, illetve 
a  műsorhordozó jeleket a  közönség tagja által érzékelhető egységes jelfolyammá szerkesztő, illetve 
a nyilvánossághoz közvetítő szervezet (vagy bármelyikük közreműködője) a közönség tagja számára rendelkezésére 
tartott tároló egységre tartós másolatot készítsen.

3.1. A  jelen jogdíjközleményben említett műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs, 
előfizetői díj-) bevételen a bármilyen forrásból származó, a műsorszolgáltatással összefüggő mindazon befizetéseket 
és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre az  adott 
szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a  mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében 
kiterjed. A  jelen jogdíjközleményben meghatározott költségvetési támogatás az  államháztartás bármely 
alrendszeréből, vagy annak útján kapott támogatás. A  jelen jogdíjközlemény értelmében költségvetési 
támogatásnak minősül az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből kapott, pénzbeli támogatás 
is, kivéve az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.  § 14. pont b)–m) alpontjai szerinti támogatásokat. 
Jogdíjalapot képező bevételnek minősül a  rádió-, illetve televízió-szervezet számviteli szabályok szerinti kapcsolt 
vállalkozásánál, illetve kapcsolt felénél a felhasználással kapcsolatban keletkezett bevétel is. 
3.2. A felhasználó, amennyiben részesül olyan költségvetési támogatásban, illetve elér olyan egyéb bevételt, amely 
nem tekinthető a műsorszolgáltatással összefüggő bevételnek, akkor az 5. pont szerinti elszámolásával egyidejűleg 
köteles ezeket a  műsorszolgáltatással összefüggő bevételeitől az  ARTISJUS felé elkülönülten kimutatni és 
az  elkülönítés okát az  ARTISJUS részére hitelt érdemlően, a  felhasználó számviteli nyilvántartásaival és az  azok 
alapját képező okiratokkal összhangban igazolni. A  költségvetési támogatás esetében az  előző mondat szerinti 
módon az  a  rész különíthető el, amelyet a  felhasználó részére műsorszolgáltatással össze nem függő 
céltámogatásként vagy egyébként a műsorszolgáltatással össze nem függő célra juttatnak. 

4.1. Ha az  I. fejezetben meghatározott felhasználási folyamatban közreműködő (nyilvánossághoz közvetítő, 
műsorszóró) szervezet maga, vagy közreműködője (pl. technikai szolgáltató, a  műsorhordozó jeleket a  közönség 
tagja által érzékelhető egységes jelfolyammá szerkesztő szervezet) külön, vagy más szolgáltatást is magában foglaló 
szerződést köt a  közönség tagjaival (előfizetőkkel) a  műsor hozzáférhetővé tételéért, és erre tekintettel 
a  szervezethez, illetve közreműködőjéhez az  I.1. pontban meghatározott bármelyik fajta bevétel befolyik, 
a szervezet, illetve a közreműködő a nála maradó bevétel után az I. fejezet megfelelő pontja szerinti szerzői jogdíjat 
köteles fizetni. 
4.2. Amennyiben az I. fejezet 1. és 2. pontjában meghatározott felhasználási folyamatban több olyan személy vagy 
szervezet működik közre, amely felhasználónak minősül, köztük a  jelen Jogdíjközlemény alapján fizetendő jogdíj 
megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásnak vagy tartozáselvállalásnak az  ARTISJUS írásba foglalt hozzájárulása 
esetén helye van. Ezen hozzájárulás feltétele különösen, hogy a tartozást átvállaló vagy elvállaló felhasználó
– a sugárzás (az elsődleges nyilvánossághoz közvetítés) teljes felhasználási folyamatában az összes közreműködőt 

és közreműködőnként a tanúsított felhasználási cselekményt az ARTISJUS-szal legkésőbb a sugárzás (elsődleges 
nyilvánossághoz közvetítés) megkezdésekor írásban közölje, valamint

– írásban kötelezettséget vállaljon annak biztosítására, hogy az  ARTISJUS a  felhasználás módját, körülményeit és 
mértékét a teljes felhasználási folyamat összes közreműködője tekintetében személyesen vagy képviselője útján 
ellenőrizni tudja.

5. Elszámolási és műsoradat-szolgáltatási kötelezettség
5.1. A  felhasználó a  jogdíjfizetés mellett a  jogdíjszámításhoz szükséges adatszolgáltatásra (elszámolás) és a  jogdíj 
felosztásához szükséges adatszolgáltatásra (műsoradat-szolgáltatás) köteles az  Szjt. 16.  § (7)  bekezdése és 
a Kjkt. 59. § (1) bekezdése alapján.  
5.2. A  felhasználó elszámolási és műsoradat-szolgáltatási kötelezettségnek az  ARTISJUS által rendszeresített 
formanyomtatvány, illetve elektronikus adatszolgáltatási formátum alkalmazásával, elektronikus úton köteles eleget 
tenni. Az  adatszolgáltatás formájáról és módjáról a  felhasználót az  ARTISJUS a  felhasználási szerződésben 
meghatározott módon, előzetesen tájékoztatja. 
5.3. A  felhasználó az  elszámolásában a  jelen jogdíjközlemény és a  felhasználási szerződés alapján a  jogdíj 
kiszámításához szükséges adatok körében köteles a  felhasználással összefüggésben elért teljes, általános forgalmi 
adót nem tartalmazó bevételével, a  bevétel fajtájának és forrásának megjelölésével, így különösen kapott 
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költségvetési támogatásának, és egyéb, a  műsorszolgáltatással összefüggő (pl. reklám- és szponzorációs) 
bevételének összegével az ARTISJUS felé elszámolni.
5.4. A felhasználó műsoradat-szolgáltatási kötelezettsége a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb 
módon (önállóan, vagy audiovizuális tartalomba foglaltan) közvetített zenei és irodalmi művek adataira vonatkozik. 
A  felhasználó műsoradat-szolgáltatási kötelezettsége körében köteles az  ARTISJUS rendelkezésére bocsátani 
az elszámolási időszakban 
– a  felhasznált zeneművek és irodalmi művek eredeti és, ha van ilyen, magyar nyelvre fordított műcímét, saját 

műazonosítóját, hosszát, a  felhasználás időpontját és időtartamát, az  elhangzás jellemzőjét, valamint a  mű 
szerzőjét; és

– annak a  műsorszámnak, filmnek vagy más audiovizuális tartalomnak, amelyben a  mű elhangzott, a  címét, 
típusát, ha a  típusa sorozat, akkor a  sorozatepizód címét, évad és epizód számát, gyártási országát vagy 
nemzetiségét (TIS kódját), magyar gyártás esetén gyártóját, illetve a  saját gyártás megjelölését, rendezőjét, 
hosszát, műsorszám vagy film besorolását, és, ha ilyet a  felhasználó alkalmaz, a  saját műsorszám-azonosítóját, 
valamint 

– a  filmalkotásban vagy más audiovizuális műben a  zenei elhangzások összes hosszát, és a  zenei művek címét, 
szerzőjét és az elhangzásuk időtartamát (filmzenefelállítás). 

5.5. Az  5.4. pont értelmében saját műazonosító, illetve saját műsorszám-azonosító alatt a  felhasználó által 
a  felhasznált zeneművekhez vagy irodalmi művekhez, illetve műsorszámokhoz rendelt egyedi jelölést kell érteni, 
amely alkalmazásával a  felhasználó a  különböző időszakokban teljesített adatszolgáltatásokban az  azonos 
felhasznált műveket, illetve műsorszámokat azonos egyedi jellel azonosítja be. A  korábban egyedi műhöz, illetve 
műsorszámhoz rendelt saját műazonosító, illetve műsorszámazonosító utólagos megváltoztatását a  felhasználó 
köteles az  ARTISJUS-szal a  soron következő esedékes műsoradat-szolgáltatásában közölni, az  eredeti és az  új 
azonosító megjelölése mellett.  Az  5.4. pont értelmében az  elhangzás jellemzője alatt az  ARTISJUS elszámolási 
időszak első napján hatályos Felosztási Szabályzatának megfelelő besorolást kell érteni, amely besorolás 
kategóriáiról és szabályairól a felhasználót az ARTISJUS a felhasználási szerződés megkötésekor, majd minden olyan 
esetben tájékoztatja, ha a besorolás kategóriái vagy szabályai megváltoznak. Az 5.4. pont értelmében a műsorszám 
vagy film besorolás alatt az ARTISJUS elszámolási időszak első napján hatályos Felosztási Szabályzatának megfelelő 
műsorszám vagy film besorolást kell érteni, amely besorolás kategóriáiról és szabályairól a felhasználót az ARTISJUS 
a  felhasználási szerződés megkötésekor, majd minden olyan esetben tájékoztatja, ha a  besorolás kategóriái vagy 
szabályai megváltoznak.
5.6. Ha az  Artisjus a  felhasznált zeneművek azonosítására automatikus elektronikus beazonosítási megoldást 
(például audioujjlenyomat-megoldást) vesz igénybe, akkor a  felhasználó – a  jelen jogdíjközlemény alapján kötött 
felhasználási szerződésben meghatározott módon – köteles teljes műsorát folyamatosan a  felhasználás során 
elérhető legjobb hangminőségben az  Artisjus részére az  automatikus beazonosítás elvégzése érdekében 
hozzáférhetővé tenni. Az Artisjus a műsort és az abban foglalt műsorszámokat kizárólag a jelen jogdíjközleménnyel 
összefüggő közös jogkezelési tevékenysége ellátása érdekében használhatja fel, és a  felhasználás módjáról, 
mértékéről és időtartamáról a felhasználót tájékoztatni köteles. 
5.7. Az  5.1.–5.5. pont szerinti rendelkezésektől, így különösen az  elektronikus úton nyújtott adatszolgáltatás 
követelményétől és az  adatszolgáltatás formátumának meghatározásától, a  jelen jogdíjközlemény alapján kötött 
felhasználási szerződés az  egyenlő bánásmód követelményét nem sértő módon a  felhasználó vagy a  felhasználás 
körülményei által indokolt esetben eltérhet.

6. Esedékesség, késedelem
6.1. Ha a  felhasználóval vagy felhasználói érdekképviseleti szervezettel kötött, átalányjogdíjat vagy a  9.1. pont 
szerinti alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó szerződés eltérően nem rendelkezik, a  felhasználó 
elszámolási kötelezettségét negyedévenként, a  negyedévet követő hónap 15. napjáig, műsoradat-szolgáltatási 
kötelezettségét negyedévenként, a  negyedévet követő hónap végéig köteles teljesíteni, a  jogdíj megfizetése 
a  negyedévet követő hónap utolsó napjáig esedékes (esedékesség). A  jogdíjat az  ARTISJUS a  felhasználó által 
a  felhasználás negyedévére teljesített elszámolás alapján, a  jelen jogdíjközlemény és a  felhasználási szerződés 
rendelkezései szerint számítja ki. Amennyiben a  felhasználó az elszámolást határidőben nem teljesíti, az ARTISJUS 
a fizetendő jogdíjat a rendelkezésére álló adatok alapján állapíthatja meg.
6.2. Az  I. fejezet 2.2. pontjában meghatározott felhasználások esetén fizetendő tételes minimum szerzői jogdíjat 
a  felhasználó a  felhasználást megelőzően negyedévenként, vagy, ha a  felhasználó előzetes bejelentése alapján 
a felhasználás ennél rövidebb ideig tart, a felhasználás időszakát megelőzően, előre, a negyedévet, illetve az adott 
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időszakot megelőző hónap 30. napjáig, első alkalommal a  szerződés megkötését követő 15. napig köteles 
megfizetni. A  minimum szerzői jogdíj jelen pont szerinti megfizetésének kötelezettsége nem befolyásolja 
a felhasználó 5.1–5.3. pont szerinti elszámolási, és ennek alapján történő kiegészítő jogdíjfizetési kötelezettségét.
6.3. Ha a  felhasználó a  jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a  Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíj 6.1–6.2. pontban meghatározott esedékességét követő nap.  
Amennyiben az  ARTISJUS a  szolgáltatóval felhasználási szerződést kötött, és a  szolgáltató a  jogdíjfizetéssel 
késedelembe esett, a szolgáltató behajtási költségátalányt is köteles fizetni.
6.4. A  jogdíjkövetelés az  esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A  jelen 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  díjfizető által az  ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. 
Amíg az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.
6.5. Amennyiben a  felhasználó az  5.1. pontban meghatározott negyedéves elszámolást vagy műsoradat-
szolgáltatást késedelmesen teljesíti, feltéve, hogy mulasztását az ARTISJUS írásbeli felszólítását követően, az abban 
az  adatszolgáltatás  teljesítésére adott legalább 10 napos póthatáridőn belül sem  pótolja, az  elszámolás, illetve  
műsoradat-szolgáltatás teljesítése esedékességének napjától a  hiánytalan elszámolás, illetve  műsoradat-
szolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke naponta 
a  felhasználó által  a  késedelemmel érintett időszakot megelőző első olyan naptári negyedéves időszakra fizetett 
szerzői jogdíj 0,5%-a, amely időszakban a felhasználó a késedelmes elszámolással, illetve műsoradat-szolgáltatással 
érintett szolgáltatásra vonatkozó kötelezettségét teljesítette, de legalább egy napra 500 Ft. A  késedelem minden 
napjára 500 Ft kötbért köteles fizetni az  a  felhasználó is, aki a  korábbi időszakra vonatkozóan a  késedelmes 
elszámolással, illetve műsoradat-szolgáltatással érintett szolgáltatására vonatkozó elszámolást és műsoradat-
szolgáltatást még nem teljesített.  A kötbér legmagasabb összege a felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 30%-a.
6.6. Amennyiben a  felhasználó az  5.1. pontban meghatározott negyedéves elszámolást vagy műsoradat-
szolgáltatást hibásan vagy hiányosan teljesíti, feltéve, hogy mulasztását az ARTISJUS írásbeli felszólítását követően, 
az abban az adatszolgáltatás  teljesítésére adott legalább 10 napos póthatáridőn belül sem javítja ki vagy pótolja, 
az  elszámolás, illetve műsoradat-szolgáltatás teljesítése esedékességének napjától a  hiánytalan elszámolás, illetve 
műsoradat-szolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A  hibás 
teljesítési kötbér mértéke megegyezik a 6.5. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.
6.7. Amennyiben a  felhasználó az  5.1. pontban meghatározott negyedéves műsoradat-szolgáltatást azért teljesíti 
hibásan vagy hiányosan, mert a műsoradat-szolgáltatás valamely adata nem áll a rendelkezésére [Kjkt. 60. § (1) bek.], 
a felhasználó a hiányzó adat pótlása érdekében köteles a rádió-, illetve televízió szervezetektől az adott helyzetben 
elvárható módon eljárni. Ha a felhasználó műsoradat-szolgáltatása kizárólag jelen pont alá tartozó okból hibás vagy 
hiányos, és a felhasználó igazolja, hogy a kijavítás iránt az adott helyzetben elvárható módon eljárt, azonban az nem 
vezetett sikerre, akkor a felhasználó mentesül a 6.6. pont szerinti kötbérfizetés alól.

7. Az  ARTISJUS az  elszámolás és műsoradat-szolgáltatás alapjául szolgáló adatokat, valamint a  műfelhasználás 
módját és mértékét a  helyszínen ellenőrizheti. Amennyiben a  hibás elszámolást vagy műsoradat-szolgáltatást 
az ARTISJUS e pont szerinti ellenőrzése során tárja fel, és a felhasználó által közölt és az ellenőrzéskor feltárt, adatok 
között 5%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, a  felhasználó hibás teljesítési kötbérként köteles megfizetni legalább 
az eltérésből adódó, a felhasználó által fizetendő jogdíjkülönbözet kétszeresét, abban az esetben is, ha a 6.6. szerinti 
hibás teljesítési kötbér ennél alacsonyabb lenne.

8. A jelen jogdíjközleményben meghatározott, tevékenységüket megkezdő szervezetek jogdíja – a működésük első 
napjától számított első évben – kizárólag beruházási célú, nem a  működés folyamatos költségeit fedező 
költségvetési támogatásuk és egyéb, megfelelő számviteli bizonylattal igazolt beruházási és/vagy tárgyieszköz-
beszerzési költségeik összegével csökkenthető. A  csökkentés nem haladhatja meg a  fizetendő jogdíj mértékének 
50%-át. E jogdíjkedvezménnyel együtt más jogdíjkedvezmény nem adható.

9.1. A  jelentős felhasználókkal, illetve a  felhasználók képviseletében eljáró, az  érintett felhasználók jelentős részét 
megfelelően képviselő országos érdekképviseleti szervezetekkel a  jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben 
meghatározott tételes vagy %-os szerzői 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 
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mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés). Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést 
tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak jogdíjtartozása nincs, és a  felhasználásra vonatkozó adat- (műsor-) közlési 

kötelezettségének a Kjkt. 59. § (1) bekezdésre figyelemmel eleget tett,
b) az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés megkötését 

a  felhasználás sajátos körülményei, a  felhasznált művek sajátos, a  jelen jogdíjközleményben szabályozott 
felhasználással érintett művek tipikus összetételétől való jelentős eltérése, vagy a  felhasználás és ennek 
folytán a  felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős mértéke, vagy a  felhasználók jelentős részének azonos 
országos érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az  érdekképviseleti szerv felhasználási 
szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé és indokolttá teszi. 
Az  átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése 
során az  e szerződésekkel érintett felhasználók között az  egyenlő bánásmód követelményét sértő 
megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket kell 
biztosítani.

Országos érdekképviseleti szervekkel csak abban az  esetben köthető átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű 
jogdíjfizetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az  érdekképviseleti szerv a  tagjai (az érintett felhasználók) 
jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által fizetendő jogdíj kiszámításához/
megfizetéséhez szükséges, a  felhasználás mértékére, illetve a  felhasznált művekre (teljesítményekre) vonatkozó 
adatokat gyűjti és az  ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a  jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben 
átvállalja.
9.2. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény I. fejezet 2.2. pontjában meghatározott tételes vagy %-os jogdíjfizetéshez képest 
legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a  felhasználótól, amelynek a  felhasználása során egy műsort 
(csatornát) egy időben legfeljebb 25 személy (hallgató) érzékelhet, abban az esetben, ha
– a jogdíjfizetés ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a felhasználó a felhasználáshoz olyan, az az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti tárhelyszolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltatót vesz igénybe, amely 
közvetítő szolgáltató az  ARTISJUS-szal olyan megállapodást kötött, amelyben vállalta, hogy 
a  szolgáltatásnyújtása során a  jelen pontban meghatározott, a  hallgatók számára vonatkozó feltétel 
teljesítésében közreműködik; és 

– a felhasználó vállalja, hogy a  jelen pontban meghatározott, a hallgatók számára vonatkozó feltételt e közvetítő 
szolgáltató útján teljesíti, valamint a  jelen jogdíjközleményben az  adatközléssel és jogdíjfizetéssel összefüggő 
egyes kötelezettségeit hiánytalanul és késedelem nélkül teljesíti.  

A tárhelyszolgáltatást nyújtó közvetítő szolgáltatókkal kötött megállapodások és a  felhasználókkal kötött 
felhasználási szerződések megkötése során az  érintett tárhelyszolgáltatók és felhasználók között az  egyenlő 
bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos körülmények mellett azonos 
feltételeket kell biztosítani.

10.1.  A jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások 
során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik.
10.2. A  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. 
10.3. 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.
10.4. Ha a  felhasználás – figyelemmel a  több szerző által alkotott, átdolgozott, feldolgozott művekre is – nem 
kizárólag olyan műveket érint, amelynek szerzője a  Kjkt. 18.  § (1)  bekezdése alapján a  kiterjesztett hatályú közös 
jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott, a  felhasználó az  I. fejezet 3. pontjának megfelelő alkalmazása mellett, 
az I. fejezet 3.6. pontja szerinti határidőben és feltételekkel választhat felhasználás arányában történő jogdíjfizetést. 
Ebben az esetben a 3.5. pont szerinti napi zenei műsoridőt úgy kell érteni, mint a rádió- és televízió-szervezet egy 
naptári napi teljes adásidején belül műsorszámban, illetve egyéb, műsorszámnak nem minősülő, a  műsorban 
közzétett információban elhangzó, az  I. fejezet 1.1 pontban meghatározott zeneművek vagy azok részletei jelen 
jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvánossághoz közvetítésének az együttes időtartama, kivéve ebből azoknak 
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a műveknek az együttes időtartamát, amely művek szerzője a Kjkt. 18. § (1) bekezdése alapján a kiterjesztett hatályú 
közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott. A felhasználó a jelen pont szerinti választása esetén köteles a II. fejezet 
5. pontjának megfelelő műsoradat szolgáltatást teljesíteni azokra a  művekre, amelyek szerzője a  Kjkt. 18.  § 
(1)  bekezdése alapján a  kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott, és köteles e műsoradat 
szolgáltatásában feltüntetni azt, hogy e műveket a napi zenei műsoridő számításában nem veszi figyelembe.

11. Ha a  jelen jogdíjközlemény alapján az  ARTISJUS olyan rádió-televízió szervezettel (felhasználóval) köt 
felhasználási szerződést, amelynek a  szokásos tartózkodási helye az  Európai Gazdasági Térségben részes másik 
állam,
a) a felhasználási szerződéssel összefüggő, bármely vita eldöntésére, amely a jelen díjközlemény alapján kötött 

szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak létezésével, megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a jogvita elbírálására a 

 Magyarország hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és a  jogvita 
eldöntésére a  b) pontban említett kivétellel a  magyar jogot, elsősorban az  Szjt.-t, és az  Szjt.-ben nem 
szabályozott polgári jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni,

b) ha a felhasználási szerződéssel összefüggésben a felek között olyan vita keletkezik, amelynek tárgya az, hogy 
a  rádió-televízió szervezet vagy közreműködője szerzői jogsértést követett el, a  vita eldöntésére annak 
az államnak a jogát kell alkalmazni, amelynek a területén a jogsértő felhasználás megtörtént.

A jelen pont alkalmazásában a  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek szokásos 
tartózkodási helye a központi ügyvezetésük helye.

12. 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.

13. A  jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az  áfát nem tartalmazzák. A  jogdíjat, a  törvényes áfát is 
tartalmazó összegben kell megfizetni.

14. A jogdíjközlemény időbeli hatálya
E jogdíjközlemény 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

* * *

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

Budapest, 2021. december 29.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület (HUNGART) 2022. évi díjszabása

A HUNGART – mint a képző-, ipar-, ipari tervező- és fotóművészek reprezentatív közös jogkezelő szervezete – a jelen 
díjszabásban megállapítja a  nyilvánosságra hozott képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti és ipari 
tervezőművészeti alkotások védelmi időn belül, a  fizető köztulajdon vonatkozásában pedig azt követően történő 
felhasználásának feltételeit és szerzői jogdíjait. A HUNGART e díjszabás szerint engedélyezi az alkotások másodlagos 
felhasználását (így többszörözését, terjesztését), azok kiállítását, valamint sugárzás útján, közvetlen betáplálással 
vagy digitálisan a nyilvánossághoz történő közvetítését, ideértve a tartalommegosztó szolgáltató felhasználását is, 
továbbá a  kereskedelmi forgalomban nem elérhető műveknek a  kulturális örökségvédelmi intézmények által 
végzett felhasználását. A HUNGART díjszabása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 
18. §-a, 23. §-a, 26. §-a, 41/M. §-a, 57/B. §-a, 69. §-a, 70. §-a és 100. §-a rendelkezésein, valamint a szerzői jogok és 
a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.)   57–59. § 
(1) és 146. § (1) bekezdésén alapul.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A felhasználásokhoz történő jogosítás (a továbbiakban: jogosítás) írásbeli kérelem alapján történik, a felhasználást 
(például a  többszörözést, így nyomtatást, kivitelezést stb.) megelőzően. A  kérelmet elektronikus úton, a  tervezett 
felhasználás megkezdése előtt legalább 15 nappal, a  3. pont alá tartozó esetekben 30 nappal korábban kell 
benyújtani. A  felhasználást megelőzően, de a  jelen pontban meghatározott időponthoz képest késve, vagy 
a  felhasználást követően beérkező kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési kötelezettség alól, amely a  jogdíj 
összegét meghaladja. 

 2. A HUNGART által adott jogosítás kizárólag az  abban megnevezett szerző, ott megjelölt művének felhasználására 
jogosít. Az  engedély Magyarország területére, egyszeri alkalomra, az  ott megjelölt formában, terjedelemben, 
példányszámban, illetve időtartamra történő felhasználásra vonatkozik. A  kiegészítő online szolgáltatások 
vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy a  felhasználás kizárólag Magyarországon valósult meg, ha a  felhasználó 
fő tevékenységi helye Magyarországon található. A felhasználási engedély a felhasználó személyéhez kötődik, nem 
ruházható át harmadik személyre. A  terjedelem a  felhasználó által előzetesen megadott mindenkori kiadvány 
szedéstükréhez igazodik. A  megállapított példányszámon felüli példányokhoz, meghatározott időtartamnál 
hosszabb, illetve a  megadott felhasználási feltételeken túli felhasználáshoz újabb jogosítás beszerzése szükséges, 
amely csak különösen indokolt esetben tagadható meg. 

 3. Minden olyan felhasználás, amely személyhez fűződő jogokat érint(het), minden esetben kifejezett hozzájárulást 
igényel, amelyet a HUNGART szerez meg a jogosulttól, – hacsak ez nem lehetetlen – különösen olyan felhasználások, 
átdolgozások és reprodukálások esetén, mint
a) a háromdimenziós felhasználások, egyedi másolatok, teljes könyv digitalizálása,
b) olyan felhasználások, melyek hordozója a  szokásostól (papír) jelentősen eltér, mint pl. textília, üveg, 

cserép stb.,
c) amelyek valamely műalkotást valamely termékkel, eseménnyel, szolgáltatással vagy céggel közvetlen 

kapcsolatba hoznak (a továbbiakban: reklám),
d) politikai, vallási célú, tartalmú felhasználások,
e) plakátként, naptárként, képeslapként, nyomatként történő felhasználásához,  
f ) csak egy alkotó által illusztrált teljes mű/könyv/film megjelentetéséhez (monográfia, katalógus, 

portréfilm, stb.),
g) borítókon (könyv, magazin, CD, DVD) történő felhasználás,
h) kiállítás.
Amennyiben a jogosult megtagadja a hozzájárulását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában jogosítást adni.

 4. A szerzői jogi védelem alatt álló művészeti alkotások fényképeinél – amennyiben azok szerzői jogvédelem alatt 
állnak – e tarifa tekintetében a fotósok jogai egyenlők a reprodukálandó műtárgy alkotójának jogaival, tehát azon 
fotóművészeti alkotások felhasználásához, melyek más műalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekintetében 
szükséges a jogosítást beszerezni. 

 5. Reklámcélú felhasználásra – amennyiben a  jelen díjszabás nem tartalmaz külön díjtételt – az  általános díjtételek  
+30% pótdíj számolandó fel (pl. üzleti jellegű nyomdai termékek – üzleti jelentések, vállalati emlékkönyvek, amelyek 
reklámokat tartalmaznak – esetében a könyv díjtételek +30% pótdíj). 
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 6. Minden külső borítón történő felhasználás esetén a  felhasználó a  jelen díjszabásban meghatározott jogdíjon felül 
100%-os pótdíjat is köteles fizetni.

 7. Eredeti műalkotások kiállítása vagy műkereskedő közreműködésével történő visszterhes átruházása esetén 
a  műalkotások szabadon többszörözhetők és terjeszthetők az  esemény reklámozása céljából, az  esemény 
népszerűsítése által indokolt mértékben és körben, amennyiben az  egyéb jövedelemszerzési vagy 
jövedelemfokozási célt közvetve sem szolgál [Szjt. 36. § (5) bekezdése]. Amennyiben a felsorolt feltételek nem állnak 
fenn, a kiállítási és aukciós katalógusra a könyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 8. Képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások reprodukálása során az alkotás egyéb megváltoztatása, bármilyen torzítása 
tilos, a szerzői jog megsértését jelenti. 

 9. A felhasználásra jogosított köteles a felhasználás során megfelelő helyen az alkotó nevét, a mű címét és a HUNGART © 
jelet feltüntetni, illetőleg utalni minden olyan személyre, aki a  jogosítás folyamatában részt vett. Gyűjteményes 
művek esetén is egyértelmű módon kell a jogok forrását feltüntetni.

 10. Kívánságra a reprodukálás engedélyezéséhez előzetesen egy mintát kell bemutatni a HUNGART részére.  
 11. A felhasználó köteles egy példányt a HUNGART részére díjmentesen átadni abból a kiadványból/termékből, amely 

a  HUNGART engedélyével többszörözött alkotást tartalmazza. A  digitális termékekhez a  felhasználó köteles 
a HUNGART számára ingyenes hozzáférési lehetőséget biztosítani. 

 12. Azon díjtételeknél, ahol a  HUNGART az  eladási ár százalékában határozta meg a  jogosítás díját, a  felhasználó 
–  ha  az  Szjt., illetve a  jelen díjszabás másként nem rendelkezik – a  felhasználás megkezdése előtt köteles az  így 
meghatározott díjat valamennyi jogosított példány után a HUNGART-nak megfizetni. 

 13. Kivételes esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasználás nem áll arányban a költségével, vagy egyéb körülmény ezt 
indokolja, így például az  érintett felhasználók jelentős részét megfelelően képviselő országos érdekképviseleti 
szervezetekkel, nonprofit szervezetekkel külön megállapodás köthető, továbbá a  jelen jogdíjközleményben meg 
nem határozott felhasználások esetén a  közzétett szerzői jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával 
a HUNGART által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő. 

 14. A felhasználások engedélyezése, illetve a  számlák kiállítása a  HUNGART székhelyén történik (1055 Budapest, 
Falk Miksa u. 30.). A felhasználási engedély akkor lép érvénybe, azaz a teljesítés akkor történik, amikor a felhasználó 
a jogdíjat megfizette a HUNGART részére, ezért a HUNGART a felhasználó adatszolgáltatása alapján, utólag, a jogdíj 
bekérését és beérkezését követően állíthatja ki a számlát a  teljesítésről. Az e-könyv esetében a  jogdíj megfizetése 
az első jogosításban engedélyezett 100 letöltést követően, utólagos elszámolás alapján, félévente (július és január 
10. napjáig) történik. 

 15. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák a  hatályos jogszabályok szerint megfizetendő 
általános forgalmi adót, azt a felhasználó a jogdíjon felül köteles megfizetni.

Engedmények:

 16. Olyan műveknél, melyek legalább 10, kizárólag magyar képző-, ipar- illetve fotóművész jogdíjköteles munkáit 
tartalmazzák, a  jelen díjszabás 1–15. pontjai és a  Különös rendelkezések alapján meghatározott alapdíjból 
(a továbbiakban: alapdíj) 25% kedvezményt kell adni. 

 17. Olyan műveknél, amelyeket kizárólag oktatási, tudományos, tudományos-ismeretterjesztési, illetve vallási célra 
használnak fel, az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni. 

 18. Olyan műalkotást tartalmazó kiadvány, amely a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti 
tankönyvjegyzékbe felvételre kerül, és amely nem tartozik az  Szjt. 34.  § (3)  bekezdése alá, az  alapdíjból 
35% kedvezményt kell adni.

 19. Ugyanabban a médiumban történő ismétlés, újabb kiadás esetén, továbbá több médiumban (ideértve az internetes 
megjelentetést is) történő egyidejű, vagy egy éven belüli megjelentetés esetén a  további megjelentetéseknél 
az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni. 

 20. A borítón történő illusztrációnak a  belső részben történő újra felhasználásakor, a  belső részben történő 
felhasználásra az alapdíjból 50% engedményt kell adni.

 21. Művészeti folyóiratokban elhelyezett képek után az alapdíjból 50%-os engedményt kell adni. Művészeti folyóiratnak 
kizárólag az  olyan kiadványok, periodikák stb. minősülnek, amelyek elsődleges célja a  kitűzött művészeti célok 
megvalósítása, és amelyek a  működés során keletkező bevételt nonprofit jelleggel, csakis a  művészeti cél 
megvalósítása érdekében használják fel.

 22. Kulturális rendezvényeket (színház, hangverseny, felolvasás stb.) hirdető, vagy azokon történő felhasználások 
esetében az alapdíjból biztosított kedvezmény mértéke 40%.
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 23. Jelen díjszabás által biztosított kedvezmények csak abban az  esetben alkalmazhatók, amennyiben a  jogosítást 
a  felhasználó a  HUNGART-tól a  felhasználást megelőzően beszerezte, szabályszerűen járt el, a  felhasználónak 
HUNGART-tal szemben lejárt tartozása nem áll fenn, és adatközlési kötelezettségének határidőben és hiánytalanul 
eleget tett. 

 24. Amennyiben a  felhasználót több jogcímen is megilleti a  kedvezmény, úgy a  díj legfeljebb az  alapdíj 50%-áig 
csökkenthető. A  művészeti folyóiratok és a  tankönyvjegyzékre felkerülő művek esetében az  alapdíj az  egyébként 
megállapítandó díjtétel 40%-áig csökkenthető. 

Jogosulatlan felhasználás, névfeltüntetés hiánya: 

 25. A jogosulatlan, vagy a  megengedett példányszámon felüli felhasználás, valamint a  névfeltüntetési – beleértve 
a HUNGART © jel feltüntetését is – szabályok megszegése (külön-külön) a  jogdíj 100-100%-ának megfelelő pótdíj, 
mint átalánydíj megfizetésének kötelezettségét vonja maga után, tekintettel az ellenőrzési költségekre. A jelen pont 
szerinti átalánydíj megfizetése nem mentesít azon kártérítési kötelezettség alól, amely az  átalánydíj összegét 
meghaladja

 26. A HUNGART a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a felhasználás módját és mértékét ellenőrizheti, 
és a  felhasználó köteles minden olyan – az adott felhasználáshoz kapcsolódó – számviteli bizonylatot (pl. számlát, 
szerződést) és más adatot a  HUNGART, vagy a  HUNGART megbízottja rendelkezésre bocsátani, amelynek 
nyilvántartására a  felhasználó beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a  mindenkor hatályos számviteli 
jogszabályok értelmében kiterjed. Az  ellenőrzés – az  elévülésre vonatkozó általános szabályok 
figyelembevételével  – a  felhasználónál korábban folytatott ellenőrzés óta eltelt valamennyi időszakra kiterjedhet. 
A HUNGART ellenőrzési joga a  jelen díjszabás szerinti valamennyi felhasználási tevékenységet végző felhasználóra 
kiterjed.

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

2.1. Többszörözés (reprodukció)

2.1.1. Újságban történő többszörözés

Nyomtatási 

példányszám 

az alábbi 

darabszámig

Oldalnagyság

1/8-ig ¼-ig ½-ig 1/1-ig Dupla oldal

Ft

25 000 3416 6530 9331 9824 15918

50 000 5912 8521 11826 12445 19855

100 000 8341 11264 17302 18168 23892

200 000 10701 13873 19911 20912 27883

200 000 felett 13075 18168 24025 24959 30299

Az alkotások magazin-mellékletekben történő többszörözését (megjelentetését) a  folyóiratokra vonatkozó tarifa 
szerint kell elszámolni.      

2.1.2. Folyóiratban, magazinban történő többszörözés

Példányszám

Oldalnagyság

1/8-ig ¼-ig ½-ig 1/1-ig Dupla oldal

Ft

1 000-ig 1179 1988 2471 3348 5091

3 000-ig 1538 2606 3293 4720 7026

5 000-ig 2471 4406 8093 10185 15547

10 000-ig 3910 7711 11264 14874 21968

25 000-ig 5586 10207 14131 20294 30548

50 000-ig 7026 13075 17931 26128 38968
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100 000-ig 8699 16054 18674 31233 47425

250 000-ig 10331 18674 25330 37215 55700

250 000 felett 11826 21845 27826 43141 63356

2.1.3. Könyvben történő többszörözés

A./ Nyomtatott könyv

Példányszám

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig Dupla oldalig

Ft

500 1044 1932 4720 6003 9275

1 000 1932 2977 6721 10174 18168

1 500 2977 5586 8454 11893 19417

3 000 3664 6654 10185 13682 21158

5 000 4540 8454 11893 18168 25083

7 500 5340 9769 13446 19349 27949

10 000 6024 11893 18168 21968 33863

15 000 7711 13873 20294 27826 38968

20 000 8341 15065 21901 29693 44072

30 000 9275 18158 24511 33863 50977

50 000 10185 19483 28006 37215 55700

75 000 10949 21036 29557 41015 63356

100 000 12007 22778 33043 44072 66910

B./ E-könyv* 

Lehívások száma

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig Dupla oldalig

Ft

100 267 482 1179 1505 2336

500 526 964 2360 3000 4642

1 000 964 1493 3359 5091 9083

1 500 1493 2798 4226 5945 9713

3 000 1831 3326 5091 6845 10577

5 000 2269 4226 5945 9083 12545

7 500 2675 4889 6721 9679 13974

10 000 3011 5945 9083 10983 16930

15 000 3855 6935 10151 13918 19483

20 000 4170 7531 10949 14851 22035

30 000 4642 9083 12254 16930 25488

50 000 5091 9747 14008 18607 27849

75 000 5473 10522 14784 20506 31683

100 000 6003 11388 16526 22035 33460

* E-könyv (más néven elektronikus könyv, ebook): digitális megfelelője a nyomtatott könyvnek, azaz elektronikus formában létrehozott, megfelelő 
digitális eszközön hozzáférhető szöveget, egyes esetekben képet tartalmazó fájl.
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1. Zsebkönyvekben és kisalakú könyvekben elhelyezett illusztrációk esetén (melyek 12×17 cm-nél kisebbek) 
a könyvekre alkalmazandó alapdíj 25%-át kitevő engedményt kell adni. 

2. Olyan könyvek esetében, amelyek tömegesen illusztráltak (legalább 50 jogdíjköteles művet tartalmaznak) 
az alapdíjból 35% kedvezményt kell adni.

3. Magyarázó szövegek nélküli képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások közzétételéhez olyan könyvekben, melyek 
a szokásos könyvformátumot (40×30 cm) túllépik, kivéve a művészeti katalógusokat, valamint gyűjtőmappákat, 
külön megállapodás szükséges.

4. A levelezőlapkönyvek esetén a levelezőlap (2.1.7. pont) vonatkozásában megállapított jogdíjat kell megfizetni.
5. Olyan műveknél, melyeket túlnyomórészt egyetlen szerző illusztrált, az  előbbi tarifák helyett a  díjazási igények 

százalékos kiegyenlítése lehetséges, mely a bolti eladási árhoz igazodik. Ehhez külön megállapodás szükséges. 
6. Enciklopédiák, tankönyvek és más, hasonlóképpen tömegesen illusztrált művek esetén minden ábrára, mely 

1/8 oldalnál kisebb, átalány honoráriumra vonatkozó megállapodás lehetséges.

2.1.4. Naptárban történő többszörözés

Példányszám az alábbi 

darabszámig

Oldalnagyság/művenként

Kártyanaptár A5-ig A5 felett A4 felett A3 felett

Ft

1 000 2606 4653 6024 7307 9386

2 000 3102 5586 7588 9275 10949

3 000 4170 7588 9275 11016 13985

5 000 4720 9386 10949 13051 18551

7 500 5586 10949 13985 16987 23407

10 000 6271 13051 16987 20225 27826

25 000 7351 15918 19483 24330 32673

50 000 7958 17931 23407 29806 37405

100 000 8779 19483 27196 33987 40644

250 000 felett 9645 21282 29806 37405 44815

A méretek meghatározása: A5: 150mm*210mm, A4: 210mm*297mm, A3: 297mm*420mm, A2: 420mm*600mm, 
A1: 600mm*830mm, A0: 830mm*1200mm, A00: 1200mm*1660mm.

Napos naptárakra (1 lap/nap) 20%, heti naptárakra (1 lap/hét) 10% árengedményt kell adni a  jelen pont szerinti 
tarifákból.

2.1.5. Különnyomaton történő többszörözés

A/ Plakát (nem eladási célú):

Példányszám az alábbi 

darabszámig

Oldalnagyság

A3-ig A2-ig A1-ig A00-ig A00 felett

Ft

10 12692 18674 37215 55700 63559

50 14304 37186 60501 83719 101653

100 15918 55700 83787 111739 139747

250 19034 83787 120947 158288 225470

500 22216 111795 167453 223413 271288

1 000 25330 148900 223413 297678 372315

2 000 28512 186443 279248 372315 465515

3 000 31863 223413 335153 446972 558704

A méretek meghatározása: A3: 297mm*420mm, A2: 420mm*600mm, A1: 600mm*830mm, A0: 830mm*1200mm, 
A00: 1200mm*1660mm.
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B/ Eladásra szánt különnyomat (műnyomatok, poszterek, mini-nyomtatványok, eladási plakátok):
A felhasználó által fizetendő díj a nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.

2.1.6. Szórólapban, e-hírlevélben* történő többszörözés

Példányszám/

címzettek száma

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig

Ft

1 000 2606 3157 3910 4980

5 000 3910 4844 6024 7464

10 000 5473 6654 8509 10454

20 000 7149 8779 10949 13569

50 000 10072 12378 14245 16987

100 000 12007 14738 17111 20405

100 000 felett 13311 16369 18978 22474

* E-hírlevél: meghatározott célcsoport részére időközönként küldött, szöveget, illetve műalkotást tartalmazó elektronikus újság, levél vagy 
tájékoztató, amely hírekről, illetve közelgő eseményekről számol be. 

2.1.7. Levelezőlapon, dián, diafilmen, projektorfólián történő többszörözés

1. A  felhasználó a  levelezőlapon, dián, diafilmen és projektorfólián történő többszörözés után a  nettó 
kiskereskedelmi ár 12%-ának megfelelő díjat köteles fizetni. 

2. Levelezőlapkönyvek, leporellók, és hasonló, csak zártan eladott levelezőlap-összeállítások után a  nettó 
kiskereskedelmi ár alapján meghatározott díjból 25% engedmény jár.

3. A  projektorfólia jogosítási díja, ha a  többszörözésre kifejezetten nem azért került sor, hogy a  többszörözött 
műpéldányt a felhasználó kereskedelmi forgalomban értékesítse: 

Példányszám

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig

Ft

10-ig 2471 4406 8093 10207

50-ig 3786 7464 11208 14929

100-ig 5586 10185 14131 20294

100 felett 7149 13051 17931 26128

2.1.8. Adathordozó felületén és/vagy borítóján történő többszörözés
(Audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló tárolók, valamint azok borítói)

Ábrahordozó

Példányszám

1 000-ig 2 000-ig 4 000-ig 10 000-ig 20 000-ig

Minden további 

megkezdett 

10 000

Ft

18674 37350 74511 186375 371764 +10%

Két ábrahordozón történő egyidejű megjelenés esetén 20%, három, vagy több ábrahordozón történő egyidejű 
megjelenés esetén 30% kedvezmény jár a fenti díjból.

2.1.9. Arculati elemek másodfelhasználása útján történő többszörözés  
(háttérképek, képüzenetek-MMS, képernyőkímélők)

1. Multimédia üzenet, képernyőkímélő, háttérkép keretében felhasznált művekért, képenként 6.965Ft/év jogdíjat 
kell fizetni.

2. Reklámcélú felhasználás vagy image kialakítás esetén az  1. pont szerinti díjon felül annak 30%-át is meg kell 
fizetni.
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2.1.10. Videovetítés

A képző-, ipar- és fotóművészet elektronikusan tárolt művei nyilvánosan hozzáférhető képernyőkön való 
megjelenítésének díja (100 cm-es képernyőátmérőig) évente képernyőnkként és alkotásonként 13782 Ft. 
A nagyobb képernyők (100 cm-en felüli átmérő), valamint video-kivetítések és hasonló eljárások nagyobb nézői kör 
részére külön megállapodás szerint kerülnek elszámolásra.

2.1.11. Többszörözés filmben történő felhasználás érdekében

1. A műalkotás filmben történő többszörözése után másodpercenként 110 Ft díj fizetendő.
2. Reklámfilm esetében külön megállapodás szükséges.

2.1.12. Többszörözés CD-ROM-on, videokazettán, DVD-n, Blue ray lemezen

Példányszám 10 alkotásig/Ft 50 alkotásig/Ft 100 alkotásig/Ft 200 alkotásig/Ft 200 alkotás felett/Ft

100 4565 9079 18170 36427 72844

500 5827 11612 23236 46528 93071

1000 8730 17452 34838 69778 139557

3000 14385 28826 57664 115285 230572

5000 18060 36176 72300 144613 289272

7500 23410 46779 93558 187109 374241

10000 28717 57435 114796 229616 459179

15000 36046 72062 144124 288260 576522

20000 45018 89992 180019 360073 720168

Ezen díj megfizetésével a felhasználó megszerzi azon jogot is, hogy a hordozó (pl. DVD, Blue Ray lemez) előállítása 
céljából az  alkotás egy másolatát digitális formában előállítsák. Oktatási segédlet esetében – nonprofit gazdasági 
formában üzemelő (pl. nonprofit kft, egyesület, alapítvány) kiadók részére – a kedvezmény 50%.

2.1.13. Reklámbrosúrán, levelezőlapon, reklámprospektuson, , reklámnaptáron történő többszörözés

Példányszám az alábbi 

darabszámig

Oldalnagyság

1/8-ig

belépőjegy is

1/4-ig

levelezőlap is
1/2-ig 1/1-ig

Ft

500 6958 8960 11320 12500

1 000 10701 14187 17786 19663

2 000 14187 21282 26634 29389

5 000 17786 28254 35483 39082

10 000 28254 35483 44309 48865

50 000 35483 44309 56633 62491

100 000 44309 56891 70957 78176

100 000 felett 54767 59501 75444 83158
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2.1.14. Egyéb, máshova nem tartozó reklámhirdetés céljából történő többszörözés

Példányszám az alábbi 

darabszámig

Oldalnagyság

1/8 ¼ 1/2
1/1

Ft

5 000 4394 7351 9331 11511

10 000 6654 14929 18674 22890

50 000 9139 28006 37215 46548

100 000 11625 37215 55700 65358

250 000 13940 59443 76062 93108

2.1.15. Dekorációs- és reklám célra történő többszörözés  
(kiállítási dekoráció, óriásplakát-felület, molinó, zászló, buszreklám, vásár, kirakat stb.)

Darabszám

Felület a következő m2 nagyságig

1 m2 3 m2 5 m2 10 m2 10 m2 felett

Ft

1 37215 74511 111795 130212 148900

10-ig 55700 111739 167453 214013 260585

50-ig 84710 167453 250488 292832 335030

50 felett 121814 233308 319828 382344 433514

2.1.16. Programfüzetben, meghívón, étlapon történő többszörözés

Példányszám az alábbi 

darabszámig

Oldalnagyság

1/8
1/4

1/2
1/1-ig

Ft

100 1245 2471 3102 4980

500 1898 3786 5226 6406

1 000 3731 7464 10185 13051

5 000 6530 13051 14874 18674

10 000 8374 16739 22339 28006

50 000 felett 11208 22396 29693 37215

Kulturális intézmények programfüzeteinél a felhasználót a jelen pont szerint meghatározott díjból 40% kedvezmény 
illeti meg. 

2.1.17. Bélyegen történő többszörözés

Bélyegen történő reprodukció esetén egyedi megállapodás szükséges, a névérték figyelembevételével. 

2.1.18. Egyéb anyagokon történő felhasználás (pl.: textília, bőr, csomagolópapír stb.)  
többszörözés útján

A díj a  kiskereskedelmi eladási ár százalékos arányában kerül megállapításra és a  nettó eladási ár 10%-át teszi ki. 
Amennyiben a  kiskereskedelmi eladási ár nincs rögzítve, a  HUNGART és a  felhasználó közötti szerződésben 
egy átlagos kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, melyet a jogdíj kiszámításának alapjául használnak fel.
Amennyiben a felhasználás az árut hordozó anyagon (pl. palack) történik, egyedi megállapodást kell kötni.
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2.1.19. Kártyán (telefonkártya, bankkártya, klubkártya, egyéb kártya),  
könyvjelzőn történő többszörözés

Példányszám az alábbi 

darabszámig

1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig

Ft

500 3910 5226 6406

1000 7464 10185 13051

2500 10454 12940 15807

5000 13051 14929 18674

10000 16424 22339 28006

50000 felett 22339 29693 37215

2.2. Kiállítások* után fizetendő jogdíj 

A jogdíjak mértéke a kiállító művészek száma szerint, legfeljebb 6 hónapos időtartamra:

ha a kiállító művészek száma a 10-et nem éri el, a fizetendő jogdíj összege: 31121

ha a kiállító művészek száma a 20-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege: 45810

ha a kiállító művészek száma a 30-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege: 60500

ha a kiállító művészek száma az 50-et nem éri el, a fizetendő jogdíj összege: 90870

ha a kiállító művészek száma a 100-at nem éri el, a fizetendő jogdíj összege: 136195

ha a kiállító művészek száma a 100-at meghaladja, a fizetendő jogdíj összege: 227089

* Eredeti műalkotások kiállítása esetén

Közgyűjteményben őrzött művek kiállításához nem kell engedély és jogdíjat sem kell fizetni.

2.3. A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő jogdíjak

2.3.1. A művet nyilvánossághoz közvetítő által fizetendő jogdíjak

 1. Az Szjt. 26. §-a értelmében a nyilvánossághoz közvetítő a már nyilvánosságra hozott képző-, ipar- és fotóművészeti 
alkotások ismételt sugárzási célú rögzítéséért és sugárzásáért, és más a nyilvánossághoz közvetítése után, ideértve 
a közvetlen betáplálás esetét is, jogdíjat köteles fizetni.

 2. A  felhasználó [ideértve az  Szjt. 26. § (5a)  bekezdése szerinti műsort eredeztető eredeti  televíziószervezetet és 
a  nyilvánosságot elérő szervezetet is] által fizetendő jogdíj mértéke a  nyilvánossághoz közvetítő vagy az  ilyen 
szervezetek jelentős érdekképviseleti szerveikkel megkötendő megállapodásokban kerül rögzítésre, jó részt 
átalányjogdíj formájában. Az átalányjogdíj alapul vételével, a nyilvánossághoz közvetítő adatszolgáltatása alapján, 
a  ténylegesen felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások vetítési időtartama határozza meg a  jogdíj 
mértékét. 

 3. Az  előbbiekben meghatározott díjat, de legalább 8091 Ft/hó szerzői jogdíjat köteles fizetni a  felhasználó, 
ha a műsort nem sugárzással, nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve 
számítógépes hálózat igénybevételét – teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé (pl. önálló webcasting).

 4. A  televízió-szervezetek az  Szjt. 26. § (8a)–(8b)  bekezdése szerinti kiegészítő online szolgáltatásért, ideértve 
a  sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő nyilvánossághoz közvetítését 
(“simulcasting”) is, az előbbiekben meghatározott szerzői jogdíjon felül annak 5%-át kötelesek fizetni.

 5. A felhasználók – ha a felek rövidebb határidőben nem állapodnak meg – negyedévente, a negyedévet követő hónap 
15. napjáig kötelesek a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb módon közvetített műsorszámokról, 
és a műsorszámokban felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotásokról vagy a HUNGART által rendszeresített 
formanyomtatvány alkalmazásával vagy más, a  felek által kötött sugárzási (nyilvánossághoz közvetítési) 
szerződésben meghatározott formátumban, elsősorban elektronikus formában adatot szolgáltatni, s a negyedéves 
jogdíjat megfizetni.
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2.3.2. Lehívásra (“on demand”) hozzáférhetővé tétel fejében fizetendő jogdíjak

 1. A felhasználó, ideértve az Szjt. 57/A. §-a szerinti tartalommegosztó szolgáltatót is, a képző-, ipar- és fotóművészeti 
alkotások internetes környezetben történő másodlagos felhasználása, a  nyilvánosság számára lehívásra 
(“on  demand”) hozzáférhetővé tétel fejében, alkotásonként az  e fejezetben részletezett jogdíjakat köteles 
megfizetni. 

 2. A  jelen díjszabás értelmezése során a „lehívás” kifejezésen az  alábbit kell érteni: a  műveknek vezeték útján, vagy 
bármely más eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, amelynek során a  közönség tagjai 
a  művekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind az  egyes műveket, mind a  hozzáférés helyét és idejét egyénileg 
választhatják meg. A  lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a  nyilvánosság 
tagjai a lehívott műveket számítógépre vagy bármely más hordozóra letölthetik-e. 

 3. Ezen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minősül üzletszerűnek és nincs jogdíjfizetési 
kötelezettség, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 

célját közvetve sem szolgálja;
b) a  szolgáltató – a  hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz művet tesz 

lehívásra hozzáférhetővé; (tíz jogdíjköteles mű felett sincs jogdíjfizetési kötelezettség, ha korábban már 
nyomtatásban megjelent művészeti kiadványok digitális archiválása történik, különösen, ha állami 
támogatási rendszer ezt feltételként szabja);     

c) a  szolgáltató a  műveket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az  átlagos 
felhasználó számára csupán azok érzékelését teszi lehetővé, a  letöltésüket (tartós másolatkészítést) illetve 
további felhasználását (például a nyilvánossághoz közvetített mű új környezetben való, vagy eredeti céljától 
eltérő célzatú megjelenítését) azonban nem;

d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően a HUNGART-tal felhasználási szerződést köt, és annak 
feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.

Ha a  képző-, ipar- vagy fotóművész (illetve kizárólag ezen személyek jogi személyiséggel rendelkező csoportja, 
szervezete) kizárólag saját, vagy tagjai művét/műveit kizárólag saját rendelkezésük alatt álló online felületen 
(például saját honlapon vagy online közösségi szolgáltatás keretében kialakított saját profiloldalon)  teszi lehívásra 
hozzáférhetővé, jogdíjat nem kell fizetnie. Célszerű ezen felhasználást a HUNGART-nak bejelenti, és a változásokról is 
tájékoztatni.

 4. Közgyűjteménynek minősülő muzeális intézmények, képarchívumok felhasználása esetén fizetendő jogdíj

A közgyűjteménynek minősülő muzeális intézmények és képarchívumok (2001. évi LXIV. törvény 7.  § 9. pont) 
a  kulturális örökség megőrzése érdekében az  alábbi feltételek együttes fennállása esetén az  e pontban 
meghatározott kedvezményes jogdíjat fizetik:

a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 
célját közvetve sem szolgálja;

b) a szolgáltató a saját gyűjteményébe tartozó műveket teszi lehívásra hozzáférhetővé,
c) a  szolgáltató a  műveket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az  átlagos 

felhasználó számára csupán azok érzékelését teszi lehetővé, a  letöltésüket (tartós másolatkészítést) illetve 
további felhasználását (például a nyilvánossághoz közvetített mű új környezetben való, vagy eredeti céljától 
eltérő célzatú megjelenítését) azonban nem;

d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően a HUNGART-tal felhasználási szerződést köt, és annak 
feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.

amennyiben a  Ft

lehívható művek száma 10 felett van, de a 30-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 49673

lehívható művek száma az 50-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 79492

lehívható művek száma a 100-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 158991

lehívható művek száma a 200-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 176733

lehívható művek száma az 500-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 310199

lehívható művek száma az 1 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 506982
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lehívható művek száma a 2 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 575080

lehívható művek száma a 3 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 643184

lehívható művek száma a 4 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 706891

lehívható művek száma a 5 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 770599

lehívható művek száma a 6 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 835405

lehívható művek száma a 7 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 900210

lehívható művek száma a 8 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 962821

lehívható művek száma a 9 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1027625

lehívható művek száma a 10 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1092431

lehívható művek száma a 11 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1157236

lehívható művek száma a 12 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1222043

lehívható művek száma a 13 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1286848

lehívható művek száma a 14 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1351654

lehívható művek száma 14 000, vagy azt meghaladja, a lehívások számától függetlenül: 1406263

A fenti díjak egy éves időtartamra vonatkoznak, amennyiben a felhasználás egy évnél rövidebb, a fizetendő jogdíjat 
arányosan csökkenteni kell. Az  Általános rendelkezések körében meghatározott engedmények e felhasználásnál 
nem alkalmazhatók.

 5. A jogdíjak mértéke üzletszerűnek minősülő felhasználások esetében: 

amennyiben a Ft 

lehívható művek száma egy, a lehívások számától függetlenül: 7711

lehívható művek száma az 5-öt nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 20170

lehívható művek száma a 10-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 39824

lehívható művek száma a 20-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 59524

lehívható művek száma a 30-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 99348

lehívható művek száma az 50-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 158985

lehívható művek száma a 100-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 317984

lehívható művek száma a 200-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 353469

lehívható művek száma az 500-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 620399

lehívható művek száma az 1 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1013966

lehívható művek száma a 2 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1150162

lehívható művek száma a 3 000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül: 1286370

3 000-nél több mű hívható le, a lehívások számától függetlenül: 1406263

 6. A  letöltést (tartós másolat készítését) is engedő, ún. “download” típusú, további felhasználását (például 
a nyilvánossághoz közvetített mű új környezetben való, vagy eredeti céljától eltérő célzatú megjelenítését) lehetővé 
tevő felhasználásért a fenti jogdíjakon felül azzal azonos mértékű pótdíj is fizetendő. 

 7. Ha a felhasználó digitális képeslapot tesz lehívásra hozzáférhetővé, az 5–6. pontok szerinti díjon felül annak 30%-át 
is köteles pótdíjként megfizetni.

 8. A fenti díjak egy éves időtartamra vonatkoznak, amennyiben a felhasználás egy évnél rövidebb, a fizetendő jogdíjat 
arányosan csökkenteni kell. 
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2.4. Kulturális örökségvédelmi intézmények kereskedelmi forgalomban nem elérhető művek 
többszörözésére, terjesztésére, illetve nyilvánossághoz közvetítésére irányuló tevékenysége

 1. Az  Szjt. 33/A.  § (1)  bekezdés 2. pontja szerinti kulturális örökségvédelmi intézmény a  gyűjteménye állandó részét 
képező, kereskedelmi forgalomban nem elérhető képző-, ipar-, fotó- és ipari tervezőművészeti mű nem 
kereskedelmi célú többszörözésének, terjesztésének és nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésére és 
az ennek fejében fizetendő díj mértékére vonatkozóan a HUNGART köt szerződést.

 2. A  kulturális örökségvédelmi intézmény a  jelen díjszabás Különös rendelkezései 2.1. és 2.3. pontja szerint 
megállapított összegű jogdíj 50%-át köteles jogdíjként megfizetni. 

 3. A  felhasználóra a  jelen díjszabás egyéb rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell, ide nem értve az  Általános 
rendelkezések „Engedmények” részében foglaltakat. 

2.5. Eredeti műalkotás tulajdonjogának műkereskedő közreműködésével történő  
visszterhes átruházása (követő jog)

 1. A  műkereskedő [Szjt. 70.  § (3)  bekezdése] az  eredeti műalkotás [Szjt. 70.  § (2)  bekezdése] első – a  szerző részéről 
történő – átruházását követően minden további, a közreműködésével történő visszterhes átruházásakor szerzői díjat 
köteles fizetni.

 2. A  jelen pont szerint fizetendő díj mértéke a  műalkotás – adót és más köztartozást nem tartalmazó – pénzben 
kifejezett vagy kifejezhető ellenértékének (a továbbiakban: vételárának)
a) 4 százaléka a vételárnak az 50 000 eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó részében;
b) 3 százaléka a vételárnak az 50 000,01 és 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg közötti részében;
c) 1 százaléka a vételárnak a 200 000,01 és 350 000 eurónak megfelelő forintösszeg közötti részében;
d) 0,5 százaléka a vételárnak a 350 000,01 és 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg közötti részében;
e) 0,25 százaléka a vételárnak az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeg feletti részében.

 3. A jelen pont szerinti díj mértéke nem haladhatja meg a 12 500 eurónak megfelelő forintösszeget, ha pedig vételár 
nem haladja meg az 5 000 forintot a díjat nem kell megfizetni.

 4. A  vételár megállapítása során a  mű ellenértékéből az  adón és más köztartozáson kívül semmilyen más összeg 
nem vonható le.

 5. A  műkereskedő a  jelen fejezet szerinti díjat negyedévenként, a  negyedévet követő hónap 20. napjáig köteles 
megfizetni az  adott negyedévben megkötött szerződések után a  HUNGART-nak. A  műkereskedő a  szerzői díj 
megfizetésével egyidejűleg köteles átadni a  HUNGART részére a  szerző nevét, hacsak az  nem bizonyul 
lehetetlennek, valamint a mű címét, művenként a vételárat és a díj összegét. 

 6. Ha muzeális intézmény nem műkereskedőtől szerzi meg az eredeti műalkotás tulajdonjogát, a jelen fejezet szerinti 
szerzői díjat nem kell megfizetni, feltéve, hogy a  muzeális intézmény működése jövedelemszerzés vagy 
jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja

2.6. Járulékfizetés a védelmi idő letelte után

 1. A  műkereskedő [Szjt. 70.  § (3)  bekezdése] a  szerzői jogok védelmi idejének eltelte után az  eredeti műalkotás 
[Szjt.  70.  § (2)  bekezdése] tulajdonjogának közreműködésével történő visszterhes átruházásakor járulékot köteles 
fizetni.

 2. A járulék mértéke az adót és más köztartozást nem tartalmazó vételár 4, azaz négy százaléka. 
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 3. A  vételár meghatározására, továbbá a  díjfizetésre és az  adatszolgáltatásra a  jelen díjszabás 2.5. pontjának 
4–5. bekezdés szerinti rendelkezéseit kell alkalmazni.

 4. Nem kell a  járulékot megfizetni, ha az  eredeti műalkotás tulajdonjogát muzeális intézmény szerzi meg vagy ilyen 
intézménytől szerzik meg. 

E jogdíjközlemény a  2022. évre vonatkozik, azzal, hogy a  Hivatalos Értesítőben történő közzétételtől, 
de legkorábban 2022. január első napjától a 2023. évre vonatkozó közlemény megjelenéséig alkalmazandó.

  HUNGART 
  Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

* * *

A díjszabást a Kjkt. 152. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2021. december 29.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása  
az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról 
és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM22)

Az EJI, a  szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 74.  § (2)  bekezdésének első 
fordulatában, 27.  § (3)  bekezdésében, valamint a  szerzői jogok és a  szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös 
kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57.  § (1) és 146.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, 
az  alábbiak szerint állapítja meg az  előadás sugárzás vagy a  nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült 
rögzítésének [26. § (6) bek.] díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. Tárgyi hatály

 1.1. A  díjszabás hatálya a  rádió- és televízió-szervezet (a továbbiakban: felhasználó) által sugárzás vagy 
a  nyilvánossághoz történő átvitel (a továbbiakban együtt: „sugárzás”) céljára rögzített előadás (a továbbiakban: 
„felvétel”) első sugárzását követő ismételt sugárzásának díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.

 1.2. A  díjszabás hatálya kiterjed azokra a  felvételekre is, amelyeket más személyek (a továbbiakban: „gyártó”) 
a  felhasználó megrendelésére és a  műsorában történő sugárzása céljával rögzítettek, ha a  felhasználó az  ilyen 
felvétel sugárzására annak bármely más felhasználását megelőző kizárólagos jogot szerzett. A  jelen díjszabást kell 
alkalmazni arra az esetre is, ha a felvétel felhasználására az Szjt. 26. § (8a)–(8b) bekezdései szerinti kiegészítő online 
szolgáltatás keretében kerül sor.

2. Az előadóművészi jogdíj mértéke

 2.1. A felhasználó a felvétel első sugárzását követő ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott előadóművészi 
jogdíjat köteles fizetni.
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 2.2. A  jogdíjat a  felhasználónak a  médiaszolgáltatás jellegétől és vételkörzetétől, továbbá az  ismételten sugárzott 
felvétel perchosszától függően, az egy percre eső jogdíj alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie: 

A médiaszolgáltatás jellege és vételkörzete

Ha a felvétel filmben rögzített  

előadás

Ha a felvétel hangfelvételben rögzített 

előadás

a jogdíj mértéke percenként

a) közszolgálati médiaszolgáltatók

aa) országos médiaszolgáltatás esetén 8 770 Ft 400 Ft 

ab) körzeti médiaszolgáltatás esetén 2 700 Ft 120 Ft 

ac) helyi médiaszolgáltatás esetén 1 410 Ft 60 Ft 

b) nem közszolgálati médiaszolgáltatók

ba) országos médiaszolgáltatás esetén 13 530 Ft 610 Ft 

bb) körzeti médiaszolgáltatás esetén 4 020 Ft 180 Ft

bc) helyi médiaszolgáltatás esetén 2 020 Ft 91 Ft 

 2.3. Az  eredetileg idegen nyelvű előadás magyar nyelvű szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása esetén 
a jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíjmérték huszonöt százaléka.

 2.4. Ha a  felhasználó elsődleges székhelye, illetve fő tevékenységi helye Magyarországon található az  Szjt. 26.  § 
(8a)  bekezdése szerinti felvétel kiegészítő online szolgáltatás keretein belül történő felhasználása után a  jogdíj 
mértéke a  2.2–2.3. pont szerinti jogdíj 5%-a, feltéve, hogy a  felvétel kizárólag Magyarország területén érhető el. 
Ha  a  felvétel kiegészítő online szolgáltatás útján az  Európai Gazdasági Térség más tagállamában is elérhető, 
úgy felhasználó a 2.2–2.3. pont szerinti jogdíjon felül, annak 6%-át is köteles megfizetni. 

 2.5. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat a felhasználónak nem kell megfizetnie
a) a felvétel első sugárzásának napját követő egy éven belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;
b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történő ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy 

a  részlet időtartama ezen belül sem haladja meg az  első ízben sugárzott felvétel teljes időtartamának 
tíz százalékát;

c) a felvétel részletének műsorelőzetes céljára történő ismételt sugárzásáért harminc másodpercet meg nem 
haladó terjedelemben.

 2.6. A  felhasználónak a  jogdíjat a  2.2–2.4. pontokban meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is, 
ha  a  felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad engedélyt. Ilyen esetben azonban az  ismételt sugárzást 
engedélyező felhasználónak a  fizetendő jogdíj mértékét nem a  saját, hanem annak médiaszolgáltatási jellege és 
vételkörzete alapján kell megállapítania és megfizetnie, akinek (amelynek) a  felvétel ismételt sugárzását 
engedélyezte. Ezen pontot megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a  felhasználó külföldi műsorsugárzó 
szervezetnek ad engedélyt a felvétel ismételt sugárzására.
A felvételt ismételt sugárzására átadó és azt átvevő felhasználó megállapodása alapján az e pontban meghatározott 
díjat az  átvevő felhasználó is viselheti. Ennek feltétele, hogy a  felhasználók között létrejött megállapodásról, 
valamint az  átadott felvétel 3.2. pontban meghatározott adatairól az  átadó felhasználó az  EJI-t a  felhasználás 
részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) megjelölt módon tájékoztassa.

 2.7. A  felhasználó és a  gyártó (1.2. pont) a  felhasználás részletes feltételeit tartalmazó írásos szerződésben (3.1. pont) 
megállapodhatnak az  EJI-vel abban, hogy a  jelen díjszabás szerinti jogdíjat és adatszolgáltatási kötelezettséget 
a gyártó teljesíti az EJI felé.

 2.8. A  nem közszolgálati médiaszolgáltatókra meghatározott jogdíjak [2.2. b) pont] mérséklésére – legfeljebb 
a közszolgálati médiaszolgáltatókra megállapított jogdíj [2.2. a) pont] mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha
a) a nem közszolgálati médiaszolgáltató a hatósági- vagy műsorszolgáltatási szerződésben kötelezően előírtnál 

magasabb arányban vállalja közszolgálati műsorok sugárzását, továbbá
b) az ilyen önként vállalt közszolgálati műsorarány megfelelő méréséről és nyilvántartásáról a  felhasználás 

részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) az EJI-vel megállapodik és
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c) az EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási 
kötelezettségének határidőben eleget tett.

 2.9. A  jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak tekintetében az  EJI és a  felhasználó, illetve a  gyártó a  felhasználás 
részletes feltételeit tartalmazó írásos szerződésben (3.1. pont) átalányösszegben és a felhasználással elért bevétellel 
arányos módon is megállapodhat.

 2.10. A  jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák az  általános forgalmi adót, azt a  felhasználónak 
a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

3. A felhasználás egyéb feltételei

 3.1. A  felhasználás részletes feltételeiről az  EJI és a  felhasználó szerződésben állapodik meg. Az  EJI a  felhasználás 
részletes feltételeiről szóló szerződésben a  felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, 
azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.

 3.2. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik, a felhasználó – a 2.5. b) és 
c) alpontokban meghatározott eseteket kivéve – köteles az EJI részére a www.playlist.hu internetes oldal megfelelő 
űrlapjának kitöltésével adatokat szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekről.
Ha a  felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik, az  adatszolgáltatásnak 
tartalmaznia kell legalább a következőket:
a) a felvétel címét és perchosszát, a  felvétel részletének ismételt sugárzása esetén emellett a  részlet 

perchosszát is;
b) a felvételen, illetve felvétel-részleten szereplő előadóművészek nevét, a főszereplő, illetve szereplő besorolás 

feltüntetésével.
A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.

 3.3. Ha a  felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik, a  jogdíj és 
az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet követő hónap 15. napjáig esedékes.

 3.4. Az EJI a felvétel jelen díjszabásban meghatározott felhasználásának módját és mértékét a helyszínen is ellenőrizheti.

 3.5. A jelen díjszabás rendelkezéseit kell eltérés nélkül alkalmazni, ha a felhasználó és az EJI között – bármilyen okból – 
nem jön létre írásbeli alakban felhasználási szerződés.

4. Időbeli hatály

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig érvényesek.

  EJI

* * *

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

Budapest, 2021. december 29.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  
zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő 
szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 22)

Az ARTISJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 18. §-ában, 
26. § (8) bekezdésének második mondatában, 27. § (3) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, 
valamint 59.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az  alábbiakban állapítja meg a  már nyilvánosságra 
hozott zeneművek vagy azok részletei (kivéve a  zenedrámai műveket, jeleneteiket, keresztmetszeteiket) lehívásra 
hozzáférhetővé tétele engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit:

I. FEJEZET
AZ ENGEDÉLY FEJÉBEN FIZETENDŐ SZERZŐI JOGDÍJ

1. Zenemű és videoklip

1.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel (például honlap háttérzene)

Műrészlet/mű száma  

db
Jogdíj

Jogdíjminimum műrészlet  

1 perc alatt  

Ft/hó

Jogdíjminimum műrészlet  

és teljes mű 1-7 percig  

Ft/hó

1-10-ig a felhasználással 2 146 Ft 3 219 Ft

11-100-ig kapcsolatban elért egyéb 9 659 Ft 25 758 Ft 

101-500-ig bevétel 10%-a, de 
legalább a jogdíjminimum

30 052 Ft 45 078 Ft

501-1000-ig 53 664 Ft 60 104 Ft 

1000 felett 53 664 Ft  
+ művenként 5 Ft

          60 104 Ft  
+ művenként 10 Ft

A 7 percet meghaladó mű/műrészlet a  jogdíjszámítás szempontjából minden további megkezdett hét perc után 
újabb műnek minősül.

1.2.1. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést 
engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel:

Kategóriák Jogdíj
Letöltést nem engedő felhasználás 

jogdíjminimuma lehívásonként

Letöltést engedő felhasználás 

jogdíjminimuma  

letöltésenként

Zenemű és videoklip 
megkezdett 7 percenként

a lehívásért fizetett díj 
10%-a és a felhasználással 
elért egyéb bevétel 10%-a, 
de legalább 
a jogdíjminimum

2 Ft 23 Ft

Teljes zenei album egyben 
történő lehívása esetén

a lehívásért fizetett díj 
10%-a és a felhasználással 
elért egyéb bevétel 10%-a, 
de legalább 
a jogdíjminimum

művenként számított 
megkezdett zenei 
percenként  
1 Ft

művenként számított 
megkezdett zenei 
percenként  
2 Ft

Csengőhangként felkínált, 
legfeljebb 1 perc 
időtartamú zenemű vagy 
zeneműrészlet

a lehívásért fizetett díj 
10%-a és a felhasználással 
elért egyéb bevétel 10%-a, 
de legalább 
a jogdíjminimum

23 Ft
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1.2.2. Műminták – kizárólag az 1.2.1. pontban meghatározott felhasználást segítő, letöltést nem engedő, ingyenes 
lehívásra hozzáférhetővé tétel:

1 perc alatti zenemű- és videoklipminták (műrészletek) száma Jogdíj/hó/Ft

1-500-ig 2 146 Ft

501-1000-ig 3 219 Ft

1000 felett 5 366 Ft

A jelen pont alapján fizetendő havi jogdíjat a szolgáltató azonos szolgáltatása tekintetében az 1.2.1. pont alapján 
az  ugyanarra a  tárgyhóra eső fizetendő jogdíjba legfeljebb annak mértékéig beszámíthatja. Amennyiben 
a tárgyhóban az 1.2.1. pont alapján a szolgáltatónak nem keletkezik fizetendő jogdíja, a jelen pont szerinti jogdíjat 
köteles megfizetni, a tárgyhótól eltérő időszak tekintetében beszámítással nem élhet.

1.3. Előfizetési díj ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel
Az 1.1. és 1.2. pontoktól eltérően zeneművek előfizetéses tartalomszolgáltatás keretében történő lehívásra 
hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
1.3.1. Ha a  szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést nem engedő 
formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé zeneműveket, zenei albumokat, illetve 
videoklipeket a fizetendő jogdíj
– előfizetőnként az előfizetési díj 15%-a, de legalább előfizetőnként 161 Ft/hó jogdíjminimum.
1.3.2. Ha a  szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (pl. internet- vagy mobiltávközlési 
szolgáltatásra) vonatkozó előfizetéséhez kapcsolódóan, az  előfizetésre tekintettel elkülöníthető díj nélkül tesz 
az  előfizető számára letöltést nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé 
zeneműveket, zenei albumokat, illetve videoklipeket, a fizetendő jogdíj
– a szolgáltatással érintett előfizetőnként 214 Ft/hó. 
1.3.3. Ha a szolgáltató az 1.3.1. vagy az 1.3.2. pontokban meghatározott szolgáltatása részeként zeneművek, zenei 
albumok, illetve videoklipek letöltését is lehetővé teszi, az 1.3.1., illetve az 1.3.2. pont szerinti szerzői jogdíjon felül 
az alábbi szerzői jogdíjat is köteles megfizetni:
– ha bizonyos számú letöltés az  előfizetés részeként áll az  előfizető rendelkezésére, zenemű- és videoklip-

letöltésenként és megkezdett 7 percenként 5 Ft szerzői jogdíj fizetendő;
– ha a szolgáltató a letöltést külön díj ellenében teszi lehetővé, jogdíjként a külön díj 10%-a, de legalább zenemű 

és videoklip letöltésenként és megkezdett 7 percenként 12 Ft szerzői jogdíjminimum fizetendő.

1.4. Hívódallam lehívásra hozzáférhetővé tétele
Az 1.1.–1.3. pontoktól eltérően hívódallam (ring back tone, fun dial, csengetési visszhang stb.) szolgáltatás esetén 
az alábbi összegű szerzői jogdíj fizetendő:
– a szolgáltatónak fizetett előfizetési díj 8%-a; valamint
– a szolgáltató által a zenemű kiválasztásért felszámított díj 8%-a; de legalább 19 Ft/mű jogdíjminimum, valamint
– a szolgáltató által a zenemű hívószámhoz rendeléséért felszámított díj 8%-a, de legalább hívószámonként 19 Ft 

jogdíjminimum.

2. Zeneművek filmekben

2.1.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel:

Film teljes hossza Jogdíj
Jogdíjminimum  

Ft/film/hó

Zenés film (koncert, zenés műsorszám, zenés 
portré stb.) 30’-ig

a felhasználással kapcsolatban elért egyéb 
bevétel 8%-a, de legalább a jogdíjminimum

255 

Zenés film (koncert, zenés műsorszám, zenés 
portré stb.) 31’-60’-ig

511 

Zenés film (koncert, zenés műsorszám, zenés 
portré stb.) 61’ felett

1 020 
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Játékfilm 30’-ig a felhasználással kapcsolatban elért
egyéb bevétel 5%-a, de legalább  
a jogdíjminimum

177 

Játékfilm 31’-60’-ig 357 

Játékfilm 61’felett 714 

Egyéb film és audiovizuális tartalom 30’-ig
a felhasználással kapcsolatban elért egyéb 
bevétel 4%-a, de legalább a jogdíjminimum

127 

Egyéb film és audiovizuális tartalom 31’-60’-ig 255 

Egyéb film és audiovizuális tartalom 61’ felett 454 

2.1.2. A  2.1.1. ponttól eltérően, ha egy felhasználó legfeljebb 100 darab és legfeljebb 30 perces filmet vagy más 
audiovizuális tartalmat tesz az  I. fejezet 2.1.1. pont szerinti lehívásra hozzáférhetővé, és felhasználásának célja 
a  honlap háttérzene szolgáltatáshoz hasonlóan honlapjának színesítése, szolgáltatásainak vagy termékeinek 
a  bemutatása, vagy más ehhez hasonló cél, a  felhasználó a   közzétett zeneművek, műrészletek filmek és 
audiovizuális tartalmak számát együttesen számítva az  I. fejezet 1.1. pontban meghatározott jogdíjat köteles 
megfizetni. 

2.1.3.1 A  felhasználó – a  II. fejezet 1. pontjának jogdíjminimum meghatározása szerint – a  2.1.1. pont szerinti 
jogdíjminimumot köteles szerzői jogdíjként megfizetni, ha a  felhasználással nem ér el bevételt, vagy, ha 
a felhasználással bevételt ér el, de a bevétel alapján számított jogdíj a jogdíjminimum mértékénél alacsonyabb. 
2.1.3.2. A  felhasználó a 2.1.1. pont szerinti jogdíjminimum kétszeresét köteles megfizetni szerzői jogdíjként abban 
az  esetben, ha a  felhasználással bevételt ér el, azonban annak alapján a  fizetendő jogdíj kiszámítása azért nem 
lehetséges, mert a  felhasználó a  II. fejezet 4. pontja szerint az  ehhez szükséges elszámolási kötelezettségét nem 
teljesíti és azt az ARTISJUS írásbeli felszólítására, az abban megadott legalább 10 napos póthatáridőben sem pótolja. 

2.1.4. A  2.1.1., 2.1.2. és a  2.1.3. pont nem alkalmazható, ha a  nyilvánosság tagja a  műhöz való hozzáférésért vagy 
azzal összefüggésben – akár lehívásonként, akár előfizetési díj formájában, akár egyéb formában – ellenértéket fizet. 
Így különösen nem alkalmazhatók ezek a pontok, ha a letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel díjfizetés 
ellenében történik, és a  szolgáltató a  szolgáltatás keretében műveket időszakosan ingyenesen is hozzáférhetővé 
tesz (pl. közönségszerzés, ajándék, promóció céljából). Ezen művek után a  szolgáltató a  2.2.1. pont szerinti 
jogdíjakat, legalább az  ott meghatározott jogdíjminimumot köteles megfizetni, a  2.2.2 pont megfelelő 
alkalmazásával.

2.2. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést 
engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel:

2.2.1.

Film teljes hossza Jogdíj

Letöltést nem engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

lehívásonként

Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

letöltésenként

Zenés film (koncert, zenés 
műsorszám, zenés portré stb.) 
30’-ig

a lehívásért fizetett díj 8%-a és 
a felhasználással kapcsolatban 
elért egyéb bevétel 8%-a, 
de legalább a jogdíjminimum

12 Ft 18 Ft

Zenés film (koncert, zenés 
műsorszám, zenés portré stb.) 
31’-60’-ig

20 Ft 23 Ft

Zenés film (koncert, zenés 
műsorszám, zenés portré stb.)  
60’ felett

22 Ft 29 Ft

Játékfilm 30’-ig a lehívásért fizetett díj 5%-a és 
a felhasználással kapcsolatban 
elért egyéb bevétel 5%-a, de 
legalább a jogdíjminimum

8 Ft 11 Ft

Játékfilm 31’-60’-ig 11 Ft 18 Ft

Játékfilm 61’ felett 18 Ft 22 Ft
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Egyéb film és audiovizuális 
tartalom 30’-ig a lehívásért fizetett díj 4%-a és 

a felhasználással kapcsolatban 
elért egyéb bevétel 4%-a, de 
legalább a jogdíjminimum

7 Ft 8 Ft

Egyéb film és audiovizuális 
tartalom 31’-60’-ig

11 Ft 12 Ft

Egyéb film és audiovizuális 
tartalom 61’ felett

15 Ft 15 Ft

2.2.2. Film és más audiovizuális tartalom esetében – amennyiben a  szolgáltató a  zenefelhasználásra vonatkozóan 
a  jelen jogdíjközlemény alapján kötött felhasználási szerződésben előírt II.4.1.3., II.4.1.4. pont szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét minden felhasználással érintett film, illetve audiovizuális tartalom esetében 
teljesíti – a  szerzői jogdíj a  filmbeli zenefelhasználás időtartamának a  teljes film játszási idejéhez viszonyított 
arányában fizetendő (pro rata temporis szabály). Megfelelő adatszolgáltatás hiányában a szolgáltató a 2.2.1 pontban 
foglalt jogdíjat a filmek és más audiovizuális tartalmak darabszáma szerint köteles megfizetni.   
2.2.3. Ha a  letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel díjfizetés ellenében történik, és a  szolgáltató 
a  szolgáltatás keretében műveket időszakosan ingyenesen is hozzáférhetővé tesz (pl. közönségszerzés, ajándék, 
promóció céljából), ezen művek után a  2.2.1. pont szerinti jogdíjakat, legalább az  ott meghatározott 
jogdíjminimumot köteles megfizetni, a 2.2.2 pont megfelelő alkalmazásával.

2.3. Előfizetési díj ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel
A 2.1. és 2.2. pontoktól eltérően film és más audiovizuális tartalom előfizetéses tartalomszolgáltatás keretében 
történő lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
2.3.1. Ha a  szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést nem engedő 
formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé filmeket és más audiovizuális tartalmat, 
a fizetendő jogdíj
– előfizetőnként az előfizetési díj 5%-a, de legalább előfizetőnként 25 Ft/hó jogdíjminimum. 
2.3.2. Ha a  szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (pl. internet-, IPTV, mobiltávközlési 
szolgáltatásra) vonatkozó előfizetéséhez kapcsolódóan, az  előfizető számára elkülönített díj nélkül tesz letöltést 
nem engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé filmeket és más audiovizuális 
tartalmat, a fizetendő jogdíj
– az  előfizetési díjból a  szolgáltató által számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon a  felhasználással 

kapcsolatban elkülönített díjrész 6%-a, valamint a  felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 6%-a, 
de legalább a szolgáltatással érintett előfizetőnként 25 Ft/hó.

2.3.3. Ha a  szolgáltató a  2.3.1. vagy a  2.3.2. pontokban meghatározott szolgáltatása részeként filmek és más 
audiovizuális tartalom letöltését is lehetővé teszi, vagy a  szolgáltatás keretében egyes műveket időszakosan 
díjfizetés ellenében tesz hozzáférhetővé, e felhasználások után a 2.2. pont szerinti jogdíjakat is köteles megfizetni.

3. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele rádió- vagy televízió szervezet saját műsorában (például 
saját műsor műsorszámainak archívuma)

3.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel:

Műsorszám / műsorszámrészlet darabszáma Jogdíj Jogdíjminimum Ft /hó

100-ig

a felhasználással kapcsolatban elért 
egyéb bevétel 4%-a, de legalább 

a jogdíjminimum

10 330 Ft

101-1 000-ig 30 990 Ft

1 001-3 000-ig 41 320 Ft

3001-5000 77 475 Ft

5 001-10 000-ig 107 432 Ft

10 001-20 000 161 148 Ft

20 001-30 000 206 600 Ft

30 001- 247 920 Ft
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3.2. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést 
engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel

Műsorszám / műsorszámrészlet 

teljes hossza:
Jogdíj

Letöltést nem engedő 

felhasználás jogdíjminimuma 

lehívásonként

Letöltést engedő felhasználás 

jogdíjminimuma  

letöltésenként

legfeljebb 15’ a lehívásért fizetett díj 4%-a és 
a felhasználással kapcsolatban 
elért egyéb bevétel 4%-a, 
de legalább a jogdíjminimum

5 Ft 8 Ft

16’-30’-ig 10 Ft 12 Ft

31’-60’-ig 15 Ft 17 Ft

60’ felett 21 Ft 21 Ft

3.3. Ha a  rádió-, illetve televízió-szervezet a  saját, nyilvánossághoz sugárzással vagy más módon közvetített 
műsorában (ide nem értve a  lehívásra hozzáférhetővé tett műsort) szereplő műsorszámot letöltést nem engedő 
módon ingyenesen és egyéb bevétel elérése nélkül tesz lehívásra hozzáférhetővé, a  3.1. pontban meghatározott 
jogdíjminimum megfizetésétől eltérően választhatja, hogy e felhasználás fejében az  ARTISJUS adott időszakban 
hatályos RTV jelű jogdíjközleménye alapján az általa, bevételei alapján fizetendő szerzői jogdíjon felül annak 2%-át 
fizeti meg szerzői jogdíjként. A  rádió- vagy televízió-szervezet ilyen választása esetén is köteles a  lehívásra 
hozzáférhetővé tétel fejében legalább összesen 12 912 Ft szerzői jogdíjminimumot fizetni havonta. A rádió-, illetve 
televízió-szervezet az  e pont szerinti választási lehetőséggel akkor élhet, ha választásáról a  jelen jogdíjközlemény 
hatálybalépése napját követő 30 napon belül írásban értesíti az ARTISJUS-t.
3.4. A  jelen 3. pont nem alkalmazható önállóan zeneművek, videoklipek, illetve zenei műsorszámok és játékfilmek 
lehívásra hozzáférhetővé tételére, ezekben az  esetekben a  rádió-, illetve televízió-szervezet felhasználására 
az 1., illetve 2. pont szerinti jogdíjakat kell alkalmazni.
3.5. A jelen pontot kell alkalmazni arra az esetre is, ha a Magyarországon fő tevékenységi hellyel rendelkező rádió-, 
illetve televízió szervezet jelen pont hatálya alá tartozó felhasználása az  Szjt. 26.  § (8.a) és (8.b)  bekezdéseinek 
megfelelő kiegészítő online szolgáltatás. Ebben az  esetben a  felhasználást úgy kell tekinteni, hogy kizárólag 
Magyarországon valósul meg, és a  rádió-, illetve televízió-szervezet II. fejezet 4. pontja szerinti jogdíjszámításhoz 
szükséges adatszolgáltatásra (elszámolás) és a  jogdíj felosztásához szükséges adatszolgáltatásra (adatszolgáltatás) 
vonatkozó kötelezettségét az  Európai Gazdasági Térség mindazon tagállama tekintetében teljesíteni köteles, ahol 
a  szolgáltatása ténylegesen elérhető, és amely tekintetében e kötelezettsége hatálya alá tartozó, különösen 
a felhasználással elért bevételre, vagy a  lehívások, letöltések számára vonatkozó, adatok keletkeznek. A  jelen pont 
alkalmazása esetén a  rádió- vagy televízió-szervezet  a  3.3. pont szerinti választása esetén az  ott meghatározott 
jogdíjminimumot az  Európai Gazdasági Térség mindazon tagállama tekintetében köteles megfizetni, ahol 
a szolgáltatása ténylegesen elérhető.

4. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele internetes sajtótermékben

4.1. Internetes sajtótermékben letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel esetén az internetes 
sajtótermék kiadója által az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:

Film vagy audiovizuális tartalom, illetve ezek 

részletei 30’-ig darabszám
Jogdíj

Jogdíjminimum  

Ft /hó

100-ig a felhasználással kapcsolatban elért 
egyéb bevétel 4%-a, de legalább 
a jogdíjminimum

12 912 Ft

101-1 000-ig 42 931 Ft

1 001-5 000-ig 75 130 Ft

5 001-20 000-ig 107 328 Ft

20 000 felett 160 993 Ft
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4.2. Internetes sajtótermékben díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében 
történő vagy ingyenes letöltést engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel esetén az internetes sajtótermék kiadója által 
az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:

Film vagy audiovizuális tartalom, 

illetve ezek részletei 30’-ig 

darabszám:

Jogdíj

Letöltést nem engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

lehívásonként

Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

letöltésenként

legfeljebb 15’ a lehívásért fizetett díj 4%-a és 
a felhasználással kapcsolatban 
elért egyéb bevétel 4%-a,  
de legalább a jogdíjminimum

5 Ft 8 Ft

16’-30’-ig 10 Ft 12 Ft

4.3. A  jelen 4. pont nem alkalmazható önállóan zeneművek, videoklipek, illetve 30’ feletti hosszúságú film vagy 
audiovizuális tartalom lehívásra hozzáférhetővé tételére. Ezek internetes sajtótermékben történő felhasználása 
esetében a felhasználására az 1. illetve 2. pont szerinti jogdíjakat kell alkalmazni.

5. Egyes digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítéssel összefüggő (pl. IPTV-) szolgáltatások

5.1. Az  1., 2., 3. és 4. pontoktól eltérően digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítési szolgáltatások egyes 
interaktív részszolgáltatásai tekintetében zeneművek felhasználása után az alábbi díjak fizetendők:
5.1.1. Digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatás (ún. NPVR)
Amennyiben a szolgáltató digitális személyi műsorrögzítő szolgáltatást nyújt, az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
–  a digitális rádió- és televízió-továbbközvetítésre eső előfizetési díj 3%-a, de legalább 10 Ft/előfizető/hó.
5.1.2. Időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás (ún. catch up vagy archív TV)
Amennyiben a szolgáltató időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatást nyújt, az alábbi szerzői jogdíj 
fizetendő:
– a digitális rádió- és televízióműsor továbbközvetítésre eső előfizetési díj 4%-a, de legalább 15 Ft/előfizető/hó.
5.1.3. Amennyiben a  szolgáltató digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatást és időben eltolt 
műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatást egyaránt nyújt, ezekért összesen a  digitális rádió- és televízió-
továbbközvetítésre eső előfizetési díj 6%-át, de legalább 20 Ft/előfizető/hó minimumdíjat köteles megfizetni. 
5.1.4. Amennyiben az  NPVR, illetve az  archív TV szolgáltatás nem biztosított valamennyi csatornára egy előfizetői 
csomagon belül, úgy a jogdíj alapjául az NPVR, illetve az archív TV szolgáltatási arányok százalékának átlaga szolgál. 

5.2. Ha a  felhasználó az  általa nyilvánossághoz közvetített, illetve továbbközvetített digitális rádió- és televízió-
műsorokhoz kapcsolódóan az  NPVR és/vagy az archív TV szolgáltatást külön díjazás nélkül vagy díjmentesen kínálja 
az  elfőzetőinek és az  általa nyilvánossághoz közvetített, illetve továbbközvetített digitális rádió- és televízió-
műsorok után az  ARTISJUS adott időszakban hatályos Kábel-I és Kábel-II jelű jogdíjközleményei alapján 
adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségét teljesíti, továbbá vállalja, hogy a jelen pont szerint fizetendő jogdíj 
kiszámításához szükséges, a  felhasználási szerződésben meghatározott kiegészítő adatszolgáltatást (elszámolást) 
nyújt, és vállalja, hogy az  5.2.1., 5.2.2. és 5.2.3. pontban meghatározott jogdíjat a  teljes előfizetési csomagra 
az  5.1.4.  pont szerinti arányosítást mellőzve, attól függetlenül megfizeti, hogy az  NPVR, illetve az  archív TV 
szolgáltatás nem biztosított valamennyi csatornára egy előfizetői csomagon belül, akkor az  5.1. ponttól eltérően 
a digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítési szolgáltatások egyes interaktív részszolgáltatásai tekintetében 
zeneművek felhasználása után az alábbi díjak fizetendők: 
5.2.1. Digitális személyi műsorrögzítő szolgáltatás (ún. NPVR) nyújtása esetén 3 Ft/előfizető/hó szerzői jogdíj 
fizetendő.
5.2.2. Időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás (ún. catch up vagy archív TV) nyújtása esetén  
5 Ft/előfizető/hó szerzői jogdíj fizetendő.
5.2.3. Amennyiben a  szolgáltató digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatást és időben eltolt 
műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatást egyaránt nyújt, ezekért összesen 7 Ft/előfizető/hó szerzői jogdíjat 
köteles megfizetni.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2021.	évi	66.	szám	 6095

5.2.4. A felhasználó a felhasználás azon hónapjaira vonatkozóan, amelyekre a jogdíjfizetési kötelezettségét az 5.2.1., 
5.2.2. és 5.2.3. pontok szerint teljesítette a jelen jogdíjközlemény II. fejezetének 4. pontja szerinti adatszolgáltatási és 
elszámolási kötelezettség teljesítése alól mentesül. 

5.3. Azokra az  előfizetői csomagokra, amelyekben az  NPVR, illetve az  archív TV szolgáltatás nem elérhető, fizetési 
kötelezettség nem áll fenn.

6. A szolgáltatást igénybe vevő személyek által feltöltött zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele 
tartalommegosztó szolgáltató által (Szjt. 57/A–57/H. §) 

6.1. A  szolgáltatást igénybe vevő személyek által feltöltött zeneművek letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra 
hozzáférhetővé tétele esetén a tartalommegosztó szolgáltató által az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:

Jogdíj

Kategória Jogdíj mértéke

Felhasználói tartalom a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 3%-a, de legalább 0,70 Ft 
jogdíjminimum lehívásonként

Zenei tematikájú felhasználói 
tartalom 

a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 13%-a, de legalább 1,30 Ft 
jogdíjminimum lehívásonként

6.2. A  6.1. pont szerinti jogdíjat a  tartalommegosztó szolgáltató az  Szjt. 57/C.  §-nak megfelelően a  szolgáltatást 
igénybe vevő személyek által az  e szolgáltató tartalommegosztó szolgáltatása céljából megvalósított, nem 
kereskedelmi célú, illetve nem kereskedelmi mértékű bevételt eredményező lehívásra hozzáférhetővé tételre 
tekintettel köteles megfizetni, és az  e jogdíjfizetéssel megszerezhető engedély az  ilyen felhasználások esetében 
a szolgáltatást igénybe vevő személyek lehívásra hozzáférhetővé tétel felhasználására is kiterjed.

6.3. Ha tartalommegosztó szolgáltató a  6.1. és 6.2. pontban megfelelő lehívásra hozzáférhetővé tételt díjfizetés 
ellenében történő, letöltést nem engedő módon, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést engedő 
módon végzi, akkor arra a  jelen jogdíjközlemény I. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározott, a  felhasználás 
jellemzőinek megfelelő jogdíjat köteles megfizetni. Az  így megszerezhető felhasználási engedélyre a  6.2. pontot 
alkalmazni kell.

6.4. Ha tartalommegosztó szolgáltató az Szjt. 57/A–57/H. §-aiban szabályozottaktól eltérő lehívásra hozzáférhetővé 
tételt folytat, amely tekintetében nem felel meg az  Szjt. 57/A.  §-ban meghatározottaknak, és a  jelen 
jogdíjközlemény értelmében szolgáltatónak minősül, akkor a jelen jogdíjközlemény I. fejezet 1., illetve 2. pontjában 
meghatározott, a felhasználás jellemzőinek megfelelő jogdíjat köteles megfizetni.

6.5. A  tartalommegosztó szolgáltató által a  6.1., illetve 6.3. pont szerint megszerezhető engedély a  szolgáltatást 
igénybe vevő személyek kereskedelmi célú, illetve kereskedelmi mértékű bevételt eredményező felhasználására 
nem terjed ki. Az  ilyen személyek a  lehívásra hozzáférhetővé tételre a  jogdíjközlemény I. fejezetének megfelelő 
rendelkezése alapján kötelesek engedélyt szerezni. A  szolgáltatás igénybe vevője által így megszerzett lehívásra 
hozzáférhetővé tételre vonatkozó engedély az  Szjt. 57/C.  § szerint a  tartalommegosztó szolgáltatóra az  igénybe 
vevőnek engedett felhasználási jog keretein belül kiterjed. 
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7. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele podcasting útján

7.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel:

Podcast audio 

műsorszám / 

műsorszámrészlet 

száma  (db) 

Jogdíj Jogdíjminimum Ft /hó

Jogdíj 

ha a podcast zenei 

tematikájú podcast 

audio műsorszámot is 

tartalmaz

Jogdíjminimum Ft /hó

ha a podcast zenei tematikájú podcast 

audio műsorszámot is tartalmaz

1-30-ig a felhasználással 
kapcsolatban 
elért egyéb 
bevétel 4%-a,  
de legalább 
a jogdíjminimum

2 000 Ft a felhasználással 
kapcsolatban 
elért egyéb 
bevétel 6%-a,  
de legalább 
a jogdíjminimum

2 500 Ft

31-100-ig 5 500 Ft 7 000 Ft

101-300-ig 11 000 Ft 14 000 Ft

301-600-ig 20 000 Ft 25 000 Ft

601- 601 db-tól minden 
új műsorszám / 
műsorszámrészlet 
után 30 Ft 
fizetendő

601 db-tól minden új 
műsorszám / műsorszámrészlet 
után 40 Ft fizetendő

7.2. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést 
engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel

Podcast audio 

műsorszám / 

műsorszámrészlet 

száma  (db)

Jogdíj

Letöltést nem 

engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

Ft/ hó

Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma  

Ft/ hó

Jogdíj 

ha a podcast zenei 

tematikájú podcast 

audio műsorszámot 

is tartalmaz

Letöltést nem 

engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

Ft/ hó, zenei 

tematikájú 

podcast audio 

műsorszámra

Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma  

Ft/ hó,

zenei tematikájú 

podcast audio 

műsorszámra

1-30-ig a lehívásért 
fizetett díj 4%-a 

és 
a felhasználással 

kapcsolatban 
elért egyéb 

bevétel 4%-a, 
de legalább 

a jogdíjminimum

2 500 Ft 2 500 Ft a lehívásért 
fizetett díj 6%-a 

és 
a felhasználással 

kapcsolatban 
elért egyéb 

bevétel 6%-a,  
de legalább 

a jogdíjminimum

3 000 Ft 3 000 Ft

31-100-ig 7 000 Ft 7 000Ft 8 500 Ft 8 500Ft

101-300 14 000 Ft 14 000 Ft 17 000 Ft 17 000 Ft

301-600 25 000 Ft 25 000 Ft 30 000 Ft 30 000 Ft

601- 601 db-tól minden új műsorszám 
/ műsorszámrészlet után  

40 Ft/ hó fizetendő

601 db-tól minden új műsorszám 
/ műsorszámrészlet után  

50 Ft/ hó fizetendő 

7.3. Előfizetési díj ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel
A 7.1. és 7.2. pontoktól eltérően a podcast audio műsorszámok előfizetéses tartalomszolgáltatás keretében történő 
lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi szerzői jogdíj fizetendő:
7.3.1. Ha a  szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést nem engedő 
formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé podcast audio műsorszámokat a  fizetendő 
jogdíj
– előfizetőnként az előfizetési díj 5%-a, de legalább előfizetőnként 50 Ft/hó jogdíjminimum; 
– ha a  podcast zenei tematikájú podcast audio műsorszámot is tartalmaz, akkor előfizetőnként az  előfizetési díj 

6%-a, de legalább előfizetőnként 70 Ft/hó jogdíjminimum.
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7.3.2. Ha a  szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra vonatkozó előfizetéséhez 
kapcsolódóan, az  előfizető számára elkülönített díj nélkül tesz letöltést nem engedő formában előre 
meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé podcast audio műsorszámokat, a fizetendő jogdíj
– a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 5%-a, de legalább előfizetőnként 50 Ft/hó jogdíjminimum; 
– ha a  podcast zenei tematikájú podcast audio műsorszámot is tartalmaz, akkor a  felhasználással kapcsolatban 

elért egyéb bevétel 6%-a, de legalább előfizetőnként 70 Ft/hó jogdíjminimum.

7.4. A jelen 7. pont kizárólag a podcast audio műsorszámokba, illetve műsorszámrészletekbe foglalt zeneművek és 
zenemű részletek felhasználására alkalmazható. 

7.5. A  jelen 7. pont nem alkalmazható önállóan zeneművek, videoklipek, illetve zenei műsorszámok lehívásra 
hozzáférhetővé tételére, ezekben az  esetekben a  felhasználására az  1., illetve 2. pont szerinti jogdíjakat kell 
alkalmazni. A  jelen 7. pont nem alkalmazható a  rádiószervezet által a  saját műsorában szereplő műsorszámok 
lehívásra történő hozzáférhetővé tételére, amelyre a 3. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 

8. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele koncert vagy rendezvény nyilvánossághoz közvetítése 
keretében 

8.1.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel, ha a  szolgáltató a  felhasználással egyéb 
bevételt sem szerez:

Közönség hozzáférésének a jellege Közönség száma

Jogdíj (Ft/ online koncert vagy 

rendezvény első nyilvánossághoz 

közvetítése és azt követő 30 nap)

Online koncert, 
rendezvény

egyidejűleg meghatározott 
számú közönség (pl. 
regisztrált személyek köre) 
fér hozzá

1-100 főig 2 000 Ft

101-200 főig 7 500 Ft

201 főtől 15 000 Ft

meghatározatlan számú 
közönség fér hozzá

meghatározatlan 15 000 Ft

8.1.2. Ha a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja, úgy a fizetendő szerzői jogdíj a fenti pontban megjelölt 
díjmérték 66,6%-ra.

8.2. Letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel, ha a szolgáltató a felhasználással jegybevételt ér el:

Online rendezvény típusa
Jogdíj (Ft / online koncert vagy rendezvény első nyilvánossághoz közvetítése  

és azt követő 30 nap)
Jogdíjminimum

Online koncert, amelyen 
a zene főszolgáltatás

az áfát nem tartalmazó jegybevétel vagy egyéb bevétel 8%-a, 
vagy, 
ha a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja az áfát 
nem tartalmazó jegybevétel vagy egyéb bevétel 5%-a,  
de legalább a jogdíjminimum

A közönség 
számához 
igazodóan  
a 8.1. pontban 
meghatározott 
jogdíj

Online rendezvény, amelyen 
a zene nem főszolgáltatás

az áfát nem tartalmazó jegybevétel vagy egyéb bevétel 6%-a,
vagy, 
ha a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja az áfát 
nem tartalmazó jegybevétel vagy egyéb bevétel 5%-a,  
de legalább a jogdíjminimum

8.3. A felhasználásra a 8.1.2. és a 8.2. pont szerinti a nem védett művek arányára tekintettel csökkentett jogdíjmérték 
abban az  esetben alkalmazható, ha a  felhasználó a  II. fejezet 4.1. pont szerinti elszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettségét a  jelen Jogdíjközleményben előírt határidőben és tartalommal teljesíti, és ezért annak alapján 
a fizetendő jogdíj a 3.2.1. pontban meghatározott határidőben kiszámítható és megfizethető.
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8.4. A  8.1. vagy 8.2. pont szerinti jogdíjfizetéssel a  felhasználó a  felhasználási engedélyt a  8.1. és 8.2. pontban 
meghatározott esetekben a  zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tételére, illetve nyilvánossághoz közvetítésére 
a koncert vagy rendezvény első nyilvánossághoz közvetítésének napjára, valamint azt követő 30 napra szerezheti 
meg, beleértve az online koncert vagy rendezvény ez idő alatti ismételt vagy folyamatos lehívásra hozzáférhetővé 
tételét is. 

8.5. A zeneművek 8.1., illetve 8.2., hatálya alá nem tartozó, valamint a 8.4. pontban foglalt időtartamot meghaladó 
lehívásra hozzáférhetővé tételére a  felhasználás jellegétől függően az  1., illetve a  2. pont szerinti jogdíjakat kell 
alkalmazni, és azok megfizetése mellett szerezhető felhasználási engedély.

II. FEJEZET
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Fogalmak

Jelen jogdíjközlemény alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő:
1.1. Digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatás (NPVR): az előfizető által a műsorfolyamból tetszőlegesen 
kiválasztott szerzői jogi védelem alatt álló bármely tartalom tartós másolat formájában történő digitális rögzítésére 
az előfizető számára a szolgáltató ellenőrzése alatt álló, a digitális vevődekódertől, illetve set-top-boxtól különböző, 
távoli tárhelyen személyi műsorrögzítő szolgáltatás nyújtása, és onnan az előfizető számára tetszőleges időpontban 
a művek lehívásra hozzáférhetővé tétele.
1.2. Díjfizetés ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel: olyan lehívásra hozzáférhetővé tétel, ahol 
a  nyilvánosság tagja a  műhöz vagy tartalomhoz való hozzáférésért elsősorban lehívásonként vagy művenként, 
illetve tartalmanként számított ellenértéket fizet – ideértve azt az esetet is, amikor a hozzáférés feltétele valamely 
áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele –, kivéve azt az  esetet, amikor a  nyilvánosság tagja 
a hozzáférésért előfizetési díjat fizet. 
1.3. Egyéb bevétel: a szolgáltató által a  felhasználással összefüggésben elért bevétel bármilyen forrásból, ideértve 
mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat, amelyekre 
az  adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a  mindenkor hatályos számviteli jogszabályok 
értelmében kiterjed, kivéve a  nyilvánosság tagja által a  műhöz való hozzáférésért bármely formában fizetendő 
ellenértékből származó bevételt. Egyéb bevétel különösen a felhasználással összefüggésben elért reklámbevétel.
1.4.1. Előfizetési díj: a nyilvánosság tagja (előfizető) által havi vagy más időegységre szóló átalányjelleggel fizetendő 
díj, amelyért a szolgáltató több mű vagy tartalom, vagy a szolgáltatásában elérhető összes mű vagy összes tartalom 
lehívását lehetővé teszi, amelyre az  adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a  mindenkor 
hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed, függetlenül attól, hogy az  előfizető az  előfizetési díjat 
a szolgáltató részére ténylegesen megfizette-e.
1.4.2. Előfizető: a nyilvánosság tagja, aki a szolgáltatáshoz előfizetési díjért férhet hozzá.
1.5. Egyéb hasonló, műfelhasználással összekapcsolt üzenet: olyan szolgáltatás, amellyel a szolgáltató zeneműveket 
(műrészleteket) csak érzékelést engedő lehívásra hozzáférhetővé tesz, és a  hozzáférhetővé tett művek közül 
a  szolgáltatást igénybe vevő személy által egyedileg kiválasztott művet (műrészletet) a  személy saját üzenetéhez 
kapcsolva harmadik személy számára érzékelhetővé tesz.
1.6. Film vagy audiovizuális tartalom: mozgóképek hanggal összekapcsolt sorozata, függetlenül attól, hogy szerzői 
jog által védett filmalkotásnak minősül vagy sem, kivéve a jelen jogdíjközlemény alkalmazásában a videoklipet.
1.7. Hívódallam (ring back tone, fun dial, csengetési visszhang stb.): az  előfizető által a  szolgáltató adatbázisából 
kiválasztott, a hívó számához rendelhető és a hívó számára hallható csengetési hangot helyettesítő zenemű, illetve 
zeneműrészlet.
1.8. Időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás (catch up vagy archív TV): digitális rádió- és 
televízió-műsor továbbközvetítési szolgáltatásokhoz kapcsolódó interaktív részszolgáltatás; egyes, különböző 
csomagokba foglalt rádió-, illetve televízióműsoroknak az  előfizető által megválasztott, az  időben eltolt 
műsorérzékelésre biztosított időtartam alatt, de legfeljebb a  műsorfolyam eredeti továbbközvetítését követő  
hét (7) napig, tetszőlegesen megválasztott műsorszámtól, műsorfolyamként történő időleges lehívásra 
hozzáférhetővé tételével.
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1.9. Ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel: olyan lehívásra hozzáférhetővé tétel, ahol a nyilvánosság tagja a műhöz 
való hozzáférésért vagy azzal összefüggésben – sem lehívásonként, sem előfizetési díj formájában, sem egyéb 
formában – ellenértéket nem fizet.
1.10.1. Internetes sajtótermék: elektronikus hírközlési hálózat útján, szerkesztői felelősség mellett hozzáférhetővé 
tett, hatósági nyilvántartásba vett újság vagy hírportál.
1.10.2. Internetes sajtótermék kiadója: az  internetes sajtótermék hatósági nyilvántartásában kiadóként megjelölt 
természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
1.11. Jegybevétel: a nyilvánosság tagja által fizetendő ellenérték, amely előfeltétele annak, hogy nyilvánosság tagja 
az  online koncerthez vagy online rendezvényhez hozzáférhessen, így különösen a  jegy, műsormegváltás, 
adományjegy, támogatójegy, meghívó, egyéni azonosító ellenértéke, továbbá a  térítésmentes (tisztelet, szakmai 
stb.) jegyek jelen jogdíjközlemény szerint a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy 
ellenértékével megegyező számított értéke, amelyekre az  adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési 
kötelezettsége a  mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed, függetlenül attól, hogy 
a nyilvánosság tagja a díjat a szolgáltató részére ténylegesen megfizette-e.
1.12. Jogdíjminimum: a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel fejében fizetendő jogdíj, amelyet a szolgáltató 
a  jogdíjközlemény alkalmazandó pontja szerint akkor is köteles megfizetni, ha a  felhasználással összefüggésben 
semmilyen bevételt nem ér el vagy a bevétele alapján számított jogdíj a jogdíjminimumot nem éri el.
1.13. Lehívásért fizetett díj: a  nyilvánosság tagja által a  díjfizetés ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel 
esetén fizetendő ellenérték, amelyekre az adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor 
hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed, függetlenül attól, hogy a  nyilvánosság tagja a  díjat 
a szolgáltató részére ténylegesen megfizette-e.
1.14. MMS (multimédia üzenet): olyan szolgáltatás, amellyel a  szolgáltató mobil rádiótelefon-készülékre olyan 
adatcsoportot továbbít, amely képi megjelenítéssel összekapcsolva a  szolgáltató által hozzáférhetővé tett 
zeneműveket (műrészleteket) tartalmaz.
1.15. Mobiltelefon csengőhang: elektronikus hírközlő hálózat útján bármely műszaki megoldás útján átvitt adat 
mobil rádiótelefon-készülékre való érkezését jelző, elsősorban figyelmeztető, megkülönböztető céllal felhasznált, 
legfeljebb 1 perces időtartamú zenemű vagy zeneműrészlet, ideértve az ún. true tone és a videócsengőhangokat is 
(a továbbiakban: csengőhang).
1.16. Nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel: műveknek vagy azok részleteinek 
(a  továbbiakban együtt: művek) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon történő olyan 
nyilvánossághoz közvetítése, amelynek során a  közönség tagjai a  művekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind 
az  egyes műveket, mind a  hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (lehívás) (a továbbiakban: 
lehívásra hozzáférhetővé tétel vagy felhasználás). A  lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet 
nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott műveket számítógépre vagy bármely hordozóra letölthetik-e.
1.16.1. Letöltést nem engedő felhasználás: nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ahol a  szolgáltató csak azt 
teszi lehetővé, hogy a nyilvánosság tagja a lehívott művet érzékelje (meghallgassa) úgy, hogy arról számítógépére 
vagy bármely hordozóra tartós másolatot nem készíthet.
1.16.2. Letöltést engedő felhasználás: nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ahol a szolgáltató lehetővé teszi, 
hogy a  nyilvánosság tagja a  lehívott műről számítógépére vagy bármely hordozóra tartós (korlátlan vagy 
korlátozott) másolatot készítsen.
1.17. Podcast audio műsorszám: Felolvasott vagy élőszavas szöveget vagy párbeszédet és legalább egy 
háttér-jelleggel felhasznált zeneművet, zenemű-részletet is tartalmazó digitális hangfelvétel, amely a közönség tagja 
által önállóan kiválasztható és lehívható, függetlenül attól, hogy a felvételen szereplő szöveg vagy a podcast audio 
műsorszám egésze szerzői jogi védelemben részesül-e vagy sem, és amelyből általában többet, összefüggő 
sorozatban tesz a szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. 
1.17.1. Zenei tematikájú podcast audio műsorszám: az az 1.16. pontban foglaltaknak megfelelő műsorszám, amely 
zenével összefüggő témát dolgoz fel és a  műsorszámban ehhez kapcsolódóan hangzik el zenemű vagy 
zenemű-részlet. 
1.18. Rádió- vagy televízió-szervezet saját műsorában szereplő műsorszám: a  rádió- vagy televízió-szervezet által 
a nyilvánossághoz földi vagy műholdas sugárzással, illetve vezeték útján vagy egyéb módon átvitt (ide nem értve 
a  nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tételt) saját műsorában szereplő egyes audio vagy audiovizuális 
műsorszám, függetlenül attól, hogy az önállóan szerzői jogi védelemben részesül-e vagy sem.
1.19. Szolgáltató: a  művet, illetve tartalmat lehívásra hozzáférhetővé tétel céljára többszöröző, a  lehívásra 
hozzáférhetővé tételre felajánló, továbbá a  hozzáférhetővé tétel céljára felajánlott műhöz, illetve tartalomhoz 
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történő hozzáférést biztosító, illetve abban részt vevő olyan személy vagy szervezet, amely az Szjt. 18. §-ban, illetve 
a 26. § (8) bekezdésében meghatározott felhasználási cselekményt valósít meg.
1.20. Tartalommegosztó szolgáltató: Az  Szjt. 57/A.  §-ban meghatározott tartalommegosztó szolgáltató, amely 
az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § k) pontja szerinti szolgáltató, amelynek 
fő vagy egyik fő célja a szolgáltatás igénybe vevője által feltöltött, jelentős mennyiségű, szerzői jogi védelem alatt 
álló mű vagy szomszédos jogi teljesítmény
a) tárolása,
b) nyilvánossághoz közvetítése, ideértve a nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tételét is, és
c) üzletszerű összerendezése, és népszerűsítése.
1.21. Videoklip: elsődlegesen egy adott zenemű illusztrálására, aláfestésére megalkotott audiovizuális mű.
1.22. Zenemű- és videoklipminta: a  szolgáltató által lehívásra (érzékelésre, illetve letöltésre) felkínált zenemű és 
videoklip kiválasztását szolgáló, 1 percet meg nem haladó tartamú műrészlet.
1.23. Filmzenefelállítás: filmben vagy audiovizuális tartalomban foglalt zeneművek esetén a  zeneművek pontos 
időtartamát és a zeneműveket azonosító adatokat tartalmazó adatközlés. 
1.24. Zenei tematikájú felhasználói tartalom: a  szolgáltatást igénybe vevő személyek által feltöltött és 
tartalommegosztó szolgáltató által (Szjt. 57/A–57/H.  §) lehívásra hozzáférhetővé tett olyan tartalom, amely 
zeneműveket szólaltat meg a lejátszási időtartamának 70%-át meghaladó mértékben.

2. A felhasználási engedély terjedelme, jogszavatosság

2.1. Az ARTISJUS már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az  ilyen színpadi 
zeneművekből vett részletek akár önálló, akár film részeként történő, jelen jogdíjközleményben meghatározott 
felhasználásának engedélyezésére köt szerződést a szolgáltatóval (felhasználó).
2.2. Ha az  ARTISJUS és a  szolgáltató között a  nyilvánossághoz közvetítés engedélyezésére létrejött szerződés 
másként nem rendelkezik, a felhasználások fejében az I. fejezetben meghatározott és szerződésszerűen megfizetett 
jogdíj a  műveknek a  szolgáltatók ellenőrzése alatt álló számítógépre vagy bármely digitális hordozón rögzített 
elektronikus adatbázisba történő, az  ismételt lehívásra hozzáférhetővé tételt is lehetővé tevő rögzítéséért járó 
jogdíjat is magában foglalja.
2.3. Az I. fejezetben meghatározott jogdíj nem foglalja magában
– a  színpadra szánt zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik lehívásra nyilvánossághoz 

közvetítésének, és a  zenei nagyjog fogalma alá tartozó egyéb zeneművek lehívásra nyilvánossághoz 
közvetítésének szerzői jogdíját;

– olyan művek jogdíját, amelyek tekintetében igazolt jogosultjuk a  Kjkt. 18.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
jogszerű nyilatkozatot tett;

– a  zene reklámcélra történő rögzítésének (hangfelvételének), valamint megváltoztatásának, átdolgozásának 
szerzői jogdíját;

– a  2.1. pont alá nem tartozó egyéb szerzői mű (így különösen az  audiovizuális mű) vagy szomszédos, illetve 
kapcsolódó jogi teljesítmény (így különösen a  film, hangfelvétel, előadóművészi teljesítmény) felhasználásáért 
járó jogdíjat.

E művek és teljesítmények lehívásra hozzáférhetővé tételéhez a  jelen jogdíjközlemény szerinti szerzői engedélyen 
felül az egyéb érintett jogosultak (így különösen a szerzői mű esetében a szerzői jogosult, audiovizuális mű, illetve 
film vagy hangfelvétel esetében a  filmelőállító, illetve a  hangfelvétel-előállító és az  előadóművész) engedélye is 
szükséges.
2.4. A  jelen jogdíjközleményben átalányjelleggel meghatározott jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy 
ezekben az  esetekben az  ARTISJUS által gyakorolt közös jogkezelés hatálya alá nem tartozó művek [szerzői jogi 
védelem alatt a védelmi idő eltelte miatt már nem álló, vagy olyan művek, amelyek tekintetében a szerzői jogosult 
a Kjkt. 18. § (1) bekezdésében meghatározott jogszerű nyilatkozatot tett] felhasználása is megtörténhet.
2.5. Amennyiben a szolgáltató az I. fejezetben meghatározott felhasználás során kizárólag szerzői jogi védelem alatt 
nem álló műveket használ fel és ezt a tényt hitelt érdemlően igazolja, felhasználási engedélykérési és jogdíjfizetési 
kötelezettség nem áll fenn.
2.6. Abban az esetben, ha a jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíj adott időegységre (hónapra) fizetendő, 
hacsak nincs a  jogdíjközlemény I. fejezetében ezzel kifejezetten ellenkező kikötés, a  jogdíj megfizetésével 
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a szolgáltató az adott időegységre vonatkozóan a tényleges lehívások számától függetlenül (azaz korlátlan számú 
lehívásra) teheti a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a művet.
2.7. A  jelen jogdíjközlemény körében az  ARTISJUS a  saját nevében jogosult a  szolgáltatóknak a  felhasználási 
engedélyeket megadni, velük szemben a  jogdíjigényeket érvényesíteni, a  jogdíjakra nézve a  szolgáltatóknak 
számlát kibocsátani és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni.
2.8. Az  ARTISJUS helytáll azért, hogy a  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználások tekintetében 
–  kivéve a  Kjkt. 18.  § (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatot tett (a továbbiakban: az  ARTISJUS által nem képviselt) 
jogosultakat – kizárólagosan jogosult szerzői felhasználási engedélyt adni, azaz az  ARTISJUS által nem képviselt 
jogosultak vagy megbízottjuk kivételével más személy, szervezet jogszerűen nem érvényesíthet igényt 
a  szolgáltatóval szemben. A  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználási cselekmények szerzői közös 
jogkezelési engedélyezése körében más személlyel, szervezettel való megállapodás, másnak történő díjfizetés 
az  ARTISJUS irányában nem hatályos, és nem mentesíti a  szolgáltatót a  szerzői jog megsértésének 
jogkövetkezményei alól [Kjkt. 8. §].

3. Díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések

3.1. Általános rendelkezések
3.1.1. Az  ARTISJUS a  jelen jogdíjközlemény alapján és körében a  felhasználási engedély megadását a  jogdíj 
megfizetésétől teszi függővé. A szolgáltató az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben, utólagos jogdíjfizetés 
esetén visszamenőleges hatállyal szerzi meg. A  jogdíj megfizetésének időpontja az  az időpont, amikor a  jogdíj 
az Artisjus számlájára már beérkezett és a jogdíjat megfizető szolgáltató, valamint az a felhasználás is azonosítható 
az Artisjus számára, amelyre a szolgáltató a felhasználási engedélyt meg kívánja szerezni. 
3.1.2. Ha a  szolgáltató a  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó több felhasználási cselekményt végez, minden 
egyes felhasználás tekintetében köteles megfizetni a  szerzői jogdíjat. A  szolgáltató jogdíjtúlfizetését az  Artisjus 
a szolgáltató fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.
3.1.3. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján a jogdíjat a bevétel, lehívásért fizetett díj vagy előfizetési díj arányában kell 
megfizetni, a fizetendő jogdíj alapja a bevétel, lehívásért fizetett díj vagy előfizetési díj nettó (áfa nélküli) összege.
3.1.4. Amennyiben a  szolgáltató felhasználási szerződésre irányadó jogdíjfizetési időszakon belül változtatja 
a  lehívásra hozzáférhetővé tett művek kínálatát, az  adott jogdíjfizetési időszakra vonatkozó díj meghatározásakor 
a  hozzáférhetővé tett művek vagy műrészletek jogdíjalapot képező darabszámába beleszámít minden olyan mű 
vagy műrészlet, amelyet a szolgáltató az adott jogdíjfizetési időszakban hozzáférhetővé tett.
3.1.5. Amennyiben a  jelen jogdíjközlemény alapján a  filmekbe foglalt zene időtartamának a  film teljes hosszához 
viszonyított arányában fizetendő meg a  jogdíj, de ezen arányt a  szolgáltató a  4.1.3., 4.1.4. pont szerinti 
adatszolgáltatásában nem igazolja, különösen a  filmzenefelállítást az  ARTISJUS-szal nem közli, a  jelen 
jogdíjközlemény és a  felhasználási szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a  jogdíj megállapításakor 
a zenefelhasználás arányát 100%-nak kell tekinteni.
3.1.6. A  jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a  zeneművek nyilvánosság számára lehívásra 
hozzáférhetővé tétele körébe eső felhasználások esetén vagy abban az  esetben, ha a  jogdíjat a  felhasználó által 
a közönség tagja irányában alkalmazott üzleti modell miatt nem lehet a jogdíjközlemény egyes, egyébként az adott 
felhasználásra alkalmazandó rendelkezései alapján megállapítani, a  közzétett szerzői jogdíjmértékek elveinek és 
arányainak alkalmazásával az  ARTISJUS által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő. E rendelkezés 
alkalmazható abban az  esetben is, ha a  szolgáltató a  szolgáltatást igénybe vevővel szemben a  jelen 
jogdíjközleményben nem említett ellenérték-meghatározási módot alkalmaz.
3.1.7. A  jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A  jogdíjat a  törvényes áfát is 
tartalmazó összegben kell megfizetni.

3.2. Esedékesség, késedelmes fizetés
3.2.1. A jogdíjat az ARTISJUS a szolgáltató által a felhasználás negyedévére teljesített elszámolás és adatszolgáltatás 
alapján, a  jelen jogdíjközlemény és a  felhasználási szerződés rendelkezései szerint számítja ki. Amennyiben 
a szolgáltató az elszámolást határidőben nem teljesíti, az ARTISJUS a fizetendő jogdíjat a rendelkezésére álló adatok 
alapján állapíthatja meg. A  jogdíjat a  szolgáltató a  felhasználás tárgynegyedévét követő hónap utolsó napjáig 
köteles megfizetni (esedékesség). Ha a  felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, az  elszámolás 
a  megszűnés napjára nézve a  megszűnéstől számított tizenöt napon belül, a  jogdíj a  megszűnést követő hónap 
utolsó napjáig esedékes. 
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3.2.2. Az  ARTISJUS azonnali hatállyal felmondhatja a  felhasználási szerződést, ha a  szolgáltató a  felhasználási 
szerződésben rögzített jogdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és mulasztását a  felszólítást 
követő 5 munkanapon belül sem pótolja (lényeges szerződésszegés). Ebben az esetben ismételt szerződéskötéshez 
az ARTISJUS óvadék letételét kérheti, amelynek összege a szolgáltató által végzett felhasználáshoz hasonló átlagos 
felhasználás negyedévi jogdíjszintjéhez igazodik.
3.2.3. Ha a  szolgáltató a  jogdíjfizetéssel késedelembe esik, a  Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a  jogdíj 3.2.1. pontban meghatározott esedékességét követő nap.  
Amennyiben az  ARTISJUS a  szolgáltatóval felhasználási szerződést kötött és a  szolgáltató a  jogdíjfizetéssel 
késedelembe esett, a szolgáltató behajtási költségátalányt is köteles fizetni.
3.2.4. 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.

3.3. Kedvezmények
3.3.1. Zeneművek jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználása esetében a  szolgáltatókkal kötött, 
a  jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott, %-os szerzői jogdíjfizetést előíró felhasználási 
szerződésekben az ARTISJUS jogdíjkedvezményt nyújthat, ha
–  az  azzal érintett szolgáltatónak az  ARTISJUS-szal szemben szerzői jogdíjtartozása nincs, és a  felhasználás 

mértékére vonatkozó adatközlési kötelezettségének a Kjkt. 59. § (1) bekezdésre figyelemmel eleget tett,
– a  jogdíjkedvezmény nyújtását a  felhasználás sajátos körülményei [pl. az  Szjt. 38.  § (5)  bekezdésben említett 

közcélú intézmények szabad felhasználás körén túlmenő, külön jogszabályban lehetővé tett vállalkozási 
tevékenysége; a  felhasználást magában foglaló szolgáltatásnak a  már ismert és alkalmazott szolgáltatásokhoz 
képest jellegében, tartalmában, bevételi vagy díjazási szerkezetében megnyilvánuló újszerűsége, vagy 
a  felhasználás és ennek folytán a  szolgáltató által fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke] lehetővé és 
indokolttá teszik.

3.3.2. A  szolgáltató által fizetendő jogdíj elszámolási időszakonként 5%-kal csökken, ha a  szolgáltató a  jelen 
jogdíjközleménnyel érintett szolgáltatásai megismertetése érdekében közzétett reklámjának (hirdetéseinek) hitelt 
érdemlő módon igazolt költségei elérik vagy meghaladják az általa az adott elszámolási időszakban fizetendő jogdíj 
5%-át. A kedvezmény akkor nyújtható, ha az azzal érintett szolgáltatónak az ARTISJUS-szal szemben szerzőijogdíj-
tartozása nincs és a  felhasználás mértékére vonatkozó adatközlési kötelezettségének a  Kjkt. 59.  § (1)  bekezdésére 
figyelemmel eleget tett.
3.3.3. Zeneművek jelen jogdíjközlemény I. fejezet 2.2. pontjában meghatározott felhasználása esetében, arra 
tekintettel, hogy a  szolgáltató a  felhasználási szerződésben vállalja, hogy jogdíjfizetésére az  ARTISJUS az  I. fejezet 
2.2.2. pont első mondatát, annak ellenére, hogy minden felhasznált film, illetve audiovizuális tartalom esetében 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a  felhasználási szerződésben vállalta,  nem alkalmazza (pro rata 
temporis szabály nem alkalmazása), az ARTISJUS a 2.2.1. szerint meghatározott jogdíj mértékéből a szolgáltatónak 
jogdíjkedvezményt nyújthat. A  szolgáltató a  kedvezményes összegű jogdíjat az  I. fejezet 2.2.2. pont első 
mondatának alkalmazása nélkül köteles megfizetni, azonban a jelen pont szerinti szerződéses feltétel alapján nem 
mentesül az II. fejezet 4.1. pont szerinti és a felhasználási szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettsége alól.
3.3.4. 8.5. Az ARTISJUS annak a kulturális örökségvédelmi intézménynek minősülő felhasználónak, amely kizárólag 
az  Szjt. 41/L.  §-a szerinti, kereskedelmi forgalomban nem elérhető, a  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó 
zeneművek felhasználását végzi, és ezt az  Szjt. 41/M.  § (7)  bekezdése szerinti elérhetőségvizsgálat elvégzéséről 
történő adatszolgáltatással az  ARTISJUS részére igazolja, az  I. fejezet szerinti, lehívásra hozzáférhetővé tételre 
vonatkozó jogdíjakból 30%-os jogdíjkedvezményt nyújt. Ha a  felhasználás során a  jelen pontnak megfelelő 
zeneművek felhasználása az 50%-os mértéket meghaladja, úgy, hogy más zeneművek felhasználása is megtörténik, 
az  ARTISJUS a  jogdíjakból a  kulturális örökségvédelmi intézménynek minősülő felhasználónak arányos 
jogdíjkedvezményt nyújthat.
3.3.5. Zeneművek jelen jogdíjközlemény I. fejezet 8. pontjában, koncert vagy rendezvény nyilvánossághoz 
közvetítése keretében történő felhasználása esetén:
3.3.5.1. Ha a szolgáltató a nyilvánossághoz közvetített koncert vagy rendezvény „Sz” jelű, az előadások szervezőire 
vonatkozó jogdíjközlemény szerinti, a  közönség személyes jelenléte mellett megtartott nyilvános előadási 
felhasználását is végzi, és az  „Sz” jelű jogdíjközlemény alapján kedvezményes díjfizetésre jogosult, akkor 
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a  felhasználási szerződés rendelkezése szerint azzal azonos feltételekkel és mértékben jogosult kedvezményre 
a  jelen jogdíjközlemény I. fejezet 8. pontjában meghatározott jogdíjakból is. Ebben az  esetben a  szolgáltató 
a  koncertre, rendezvényre vonatkozó, jelen jogdíjközlemény és az „Sz” jelű jogdíjközlemény hatálya alá tartozó 
felhasználásra vonatkozó adatszolgáltatását elkülönítve köteles teljesíteni.
3.3.5.2. Ha a szolgáltató nem jogosult a 3.3.5.1. pont szerinti kedvezményre, azonban az I. fejezet 8.2. pontja szerint 
fizetendő, kedvezmény nélkül számított jogdíj eléri a 20 000 Ft-ot, és 
– az ARTISJUS e célból fenntartott online felületén teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit;
– az  ARTISJUS e célból fenntartott online felületén a  rendezvény nyilvánossághoz közvetítését megelőzően 

legalább 10 nappal felhasználási szándékát bejelenti, és az  ARTISJUS-szal az  arra vonatkozó felhasználási 
szerződést megköti;

– felhasználási szerződésben meghatározott határidőben elszámolását ARTISJUS e célból fenntartott online 
felületén közli, és az  ezeket alátámasztó iratok másolatát csatolja, az  I. fejezet 8.2. pont szerinti jogdíjból 
20% kedvezményben részesül.

3.3.6. A  jogdíjkedvezmény nyújtása során az  ARTISJUS a  jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között 
az  egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett 
azonos kedvezményeket nyújt.

4. Elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség

4.1. Általános rendelkezések
4.1.1. A szolgáltató a jogdíjfizetés mellett a jogdíjszámításhoz szükséges adatszolgáltatásra (elszámolás) és a jogdíj 
felosztásához szükséges adatszolgáltatásra (adatszolgáltatás) köteles az  Szjt. 16.  § (7)  bekezdése és a  Kjkt. 59.  § 
(1) bekezdése alapján.  A szolgáltató az elszámolási kötelezettségét azon adatok szolgáltatásával teljesíti, amelyek 
a  jelen jogdíjközlemény és a  felhasználási szerződés alapján a  jogdíj kiszámításához szükségesek. A  szolgáltató 
adatszolgáltatási kötelezettségét a  felhasznált zeneművek és a  felhasználás körülményeinek a  jelen 
jogdíjközleményben és a  felhasználási szerződésben előírt adatainak szolgáltatásával köteles teljesíteni. 
A  szolgáltató elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét negyedévenként, a  negyedévet követő hónap 
15. napjáig köteles teljesíteni.
4.1.2. Szolgáltató köteles a szolgáltatásához egy ingyenes hozzáférést biztosítani az ARTISJUS részére.
4.1.3. A  szolgáltató elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a  jelen jogdíjközlemény alapján kötött 
felhasználási szerződésben meghatározott formában, módon és tartalommal köteles eleget tenni. A  jelen 
4.1.4–4.1.5. pontok szerinti rendelkezésektől, így különösen az  elektronikus úton nyújtott adatszolgáltatás 
követelményétől, az  adatszolgáltatás formátumának meghatározásától,  az  I. fejezet 8. pont esetén teljesítendő 
adatszolgáltatás követelményeinek meghatározásától, a  felhasznált filmek és audiovizuális tartalmak körére és 
az  azokra rendelkezésre álló egyéb adatokra tekintettel a  filmzenefelállítás szolgáltatásának a  követelményeitől, 
a  jelen jogdíjközlemény alapján kötött felhasználási szerződés az  egyenlő bánásmód követelményét nem sértő 
módon a felhasználó vagy a felhasználás körülményei által indokolt esetben eltérhet.
4.1.4. A   szolgáltató elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón köteles az  ARTISJUS rendelkezésére 
bocsátani az  elszámolási időszakban felhasznált zeneművek számát, hosszát, címét, szerzőjét, film vagy 
audiovizuális tartalom esetén a film vagy audiovizuális tartalom azonosítását szolgáló adatait és filmzenefelállítást, 
az  elszámolási időszakban történt lehívások, illetve letöltések számát, valamint a  felhasználással összefüggésben 
elért teljes, áfa nélkül számított bevételét és a  bevétel típusának jelen jogdíjközlemény szerinti meghatározását. 
Film  vagy audiovizuális tartalom esetén a  zenemű abban történő elhangzásáról a  felhasználó a  filmre, illetve 
audiovizuális tartalomra vonatkozó külön adatszolgáltatást köteles teljesíteni, amelyben köteles feltüntetni a  film 
vagy más audiovizuális tartalom címét, típusát, ha a  típusa sorozat, akkor a  sorozatepizód címét, évad és epizód 
számát, gyártási országát vagy nemzetiségét (TIS kódját), magyar gyártás esetén gyártóját, illetve a  saját gyártás 
megjelölését, rendezőjét, és hosszát, valamint a  zenei elhangzások összes hosszát, és a  felhasznált zenei művek 
címét, szerzőjét és az elhangzásuk időtartamát (filmzenefelállítás). 
4.1.5. A  szolgáltató és az  ARTISJUS megállapodhatnak, hogy a  szolgáltató az  elszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettsége körében szolgáltatandó adatokat a  2003. évi C. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit 
nem sértő módon a  műlehívással egyidejűleg internetes kapcsolat útján az  ARTISJUS e célra folyamatosan 
fenntartott adatbázisába is regisztrálja vagy az ARTISJUS által biztosított más elektronikus úton teljesíti.
4.1.6. A  szolgáltató által az  elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettsége körében szolgáltatott adatokat 
az ARTISJUS üzleti titokként kezeli.
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4.1.7. Olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amelyben a zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele mellett a szolgáltató 
más szolgáltatást is nyújt, a  szolgáltató az  Szjt. 16.  § (7)  bekezdése és a  Kjkt. 59.  § (1)  bekezdése alapján köteles 
a  szolgáltatás jellegéhez igazodó módon hitelt érdemlően akként elkülöníteni a  zeneművek lehívásra 
hozzáférhetővé tételének mértékére vonatkozó adatokat, hogy a  felhasználás mértéke és a  felhasználással elért 
bevétel megállapítható legyen. Ha a  felhasználás mértékére vagy a  felhasználással elért bevételre vonatkozó 
adatokat a szolgáltató a  jelen jogdíjközleménnyel nem érintett egyéb szolgáltatás adataitól hitelt érdemlően nem 
különíti el, az  ARTISJUS a  jogdíjszámítás alapjául az  érintett szolgáltatással elért teljes bevételt, illetve az  összes 
lehívás számát veszi figyelembe.
4.1.8. Az ARTISJUS vagy megbízottja a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a felhasználás módját és 
mértékét ellenőrizheti. Az  ARTISJUS jogosult közvetlenül vagy megbízottja útján a  szolgáltatóval közösen 
egyeztetett időpontban ellenőrizni a  szolgáltató elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését, 
valamint a számára közvetítői szolgáltatást, illetve díjbeszedést végző szolgáltató tételes elszámolásait. A szolgáltató 
az  ARTISJUS felhívására 15 napon belül köteles bemutatni azokat a  számviteli bizonylatokat és számviteli 
nyilvántartását, amelyek az elszámolásban és adatszolgáltatásban szereplő adatokat hitelt érdemlően igazolják.
4.1.9. A  szolgáltató köteles az  ARTISJUS-szal történő egyeztetés alapján a  lehívásra hozzáférhetővé tett mű 
azonosítására alkalmas elektronikus jogkezelési adatot [Szjt. 96.  § (2)  bekezdés] a  lehívásra hozzáférhetővé tett 
művön, illetve ahhoz kapcsolva kezelni. E kötelezettség csak az  említett adat alkalmazásának nemzetközi 
gyakorlatban való elfogadásától vagy szabvánnyá minősítésétől kezdve áll fenn.

4.2. Esedékesség, késedelmes elszámolás és adatszolgáltatás
4.2.1. Mivel a  lehívásra hozzáférhetővé tétel fejében fizetett jogdíjak megállapításához és felosztásához 
a  4.1.  pontban meghatározott adatszolgáltatás nélkülözhetetlen, így lényeges szerződésszegésnek minősül, 
ha  a  szolgáltató a  jogdíj megállapításához és felosztásához szükséges adatokat a  felhasználási szerződésben 
meghatározott határidőben nem közli. Az  ARTISJUS azonnali hatállyal felmondhatja a  felhasználási szerződést, 
ha a felhasználó e mulasztását a felszólítást követő 5 munkanapon belül sem pótolja.
4.2.2. A  4.1. szerinti elszámolás, illetve adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén, feltéve, hogy mulasztását 
az  ARTISJUS írásbeli felszólítását követően sem pótolja, a  felhasználó a  késedelem idejére kötbért köteles fizetni. 
A kötbér mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által a késedelemmel érintett időszakot megelőző első 
olyan naptári negyedéves időszakra fizetett szerzői jogdíj 0,5%-a, amely időszakban a  felhasználó a  késedelmes 
elszámolással, illetve adatszolgáltatással érintett szolgáltatásra vonatkozó elszámolást és adatszolgáltatását 
szerződésszerűen teljesítette, de legalább egy napra 1500 Ft. A késedelem minden napjára 1500 Ft kötbért köteles 
fizetni az  a  felhasználó is, aki/amely korábbi időszakra vonatkozóan a  késedelmes adatszolgáltatással érintett 
szolgáltatására vonatkozóan elszámolást és adatszolgáltatást még nem teljesített. A  kötbért a  felhasználó a  napi 
kötbér alapulvételével legfeljebb 184 napra számítottan köteles megfizetni.

4.3. Hibás elszámolás és adatszolgáltatás
4.3.1. Amennyiben az  ARTISJUS által megadott felhasználási engedély hatálya alá tartozó művek számának/
arányának megállapítását a  hiányos/hibás szolgáltatói adatszolgáltatás nem teszi lehetővé, a  díjat az  összes 
felhasznált műre meg kell fizetni.
 4.3.2. Amennyiben a  felhasználó a 4.1. pont szerinti elszámolást, illetve adatszolgáltatást hibásan teljesíti, feltéve, 
hogy mulasztását az  ARTISJUS írásbeli felszólítását követően sem pótolja, az  elszámolás, illetve adatszolgáltatás 
határnapjától a  megfelelő elszámolás, illetve adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a  késedelem minden napjára a  felhasználó által a  hibás 
elszámolás, illetve adatszolgáltatással érintett időszakot megelőző első olyan naptári negyedéves időszakra fizetett 
szerzői jogdíj 0,5%-a, amely időszakban a felhasználó a késedelmes elszámolással, illetve adatszolgáltatással érintett 
szolgáltatásra vonatkozó elszámolást és adatszolgáltatását szerződésszerűen teljesítette, de legalább egy napra 
1500 Ft. A késedelem minden napjára 1500 Ft kötbért köteles fizetni az a felhasználó is, aki/amely korábbi időszakra 
vonatkozóan a késedelmes elszámolással, illetve adatszolgáltatással érintett szolgáltatására vonatkozó elszámolást 
és adatszolgáltatást még nem teljesített. A kötbért a felhasználó a napi kötbér alapulvételével legfeljebb 184 napra 
számítottan köteles megfizetni.
4.3.3. Amennyiben a 4.1. pont szerinti hibás elszámolást, illetve adatszolgáltatást az ARTISJUS a 4.1.8. pont szerinti 
ellenőrzése során tárja fel, és az  elszámolásában, adatszolgáltatásban közölt és az  ellenőrzéskor feltárt, 
jogdíjelszámolás és jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatok között 5%-nál nagyobb eltérés mutatkozik, a szolgáltató 
hibás teljesítési kötbérként köteles megfizetni legalább az  eltérésből adódó, a  felhasználó által fizetendő 
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jogdíjkülönbözet kétszeresét, abban az esetben is, ha a 4.3.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbér ennél alacsonyabb 
lenne.

5. A szolgáltató felelőssége, tartozásátvállalás

5.1. Amennyiben a jelen jogdíjközleménnyel érintett felhasználási folyamatban több olyan személy vagy szervezet 
működik közre, amely az 1.16. pont szerint szolgáltatónak minősül, köztük a jelen jogdíjközlemény alapján fizetendő 
jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozáselvállalásnak vagy tartozásátvállalásnak az  ARTISJUS írásba foglalt 
hozzájárulása esetén van helye. Ezen hozzájárulás feltétele különösen, hogy a  tartozást elvállaló vagy átvállaló 
szolgáltató
– a lehívásra hozzáférhetővé tétel teljes felhasználási folyamatában az összes közreműködőt és közreműködőként 

a  tanúsított felhasználási cselekményt (többszörözés, illetve nyilvánossághoz közvetítés) az  ARTISJUS-szal 
legkésőbb a szolgáltatás megkezdésekor írásban megjelölje, valamint

– írásban kötelezettséget vállaljon annak biztosítására, hogy az  ARTISJUS a  felhasználás módját, körülményeit és 
mértékét a teljes felhasználási folyamat összes közreműködője tekintetében személyesen vagy képviselője útján 
ellenőrizni tudja.

5.2. Az ARTISJUS hozzájárulhat ahhoz is, hogy a tartozást a külföldi szolgáltató belföldi képviselője vállalja el vagy 
vállalja át, ha a  képviselő igazolja, hogy fel van jogosítva a  saját nevében a  szolgáltató javára, vagy a  szolgáltató 
nevében és képviseletében bármely más, a  lehívásra hozzáférhetővé tétel folyamatában részt vevő szolgáltatóval 
szerződést kötni és/vagy e körben ellenértéket átvenni, illetve az  ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötni, 
és ennek fejében jogdíjat fizetni.

6. ARTISJUS-védjegy használata

Az ARTISJUS a  jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások engedélyezésével összefüggésben 
ingyenesen nem kizárólagos védjegyhasználati engedélyt ad a szolgáltatónak az „ARTISJUS” védjegy használatára. 
Az  engedély időbeli hatálya az  engedélyezett felhasználás tartamához igazodik. A  szolgáltató a  védjegyet 
az  engedélyezett nyilvánossághoz közvetítéssel összefüggésben köteles a  szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő 
számára könnyen észlelhető módon megjeleníteni, egyéb körben a védjegyet nem használhatja. A megjelenítéssel 
kapcsolatban a szolgáltató jogosult és köteles utalni arra, hogy a felhasználáshoz az ARTISJUS-tól engedélyt kapott.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Az  I. fejezetben meghatározott jogdíj a  zeneművek belföldi, a  jelen jogdíjközleményben meghatározott 
felhasználásának az ellenértékét foglalja magában.
Ha az ARTISJUS és a szolgáltató között létrejött felhasználási szerződésbe foglalt engedély csak belföldre hatályos, 
a földrajzi terület helyett a belföld más ismérvvel is (pl. a Magyarországot jelölő országhívó szám, vagy az előfizető 
lakóhelye szerinti tagállam az  online tartalomszolgáltatásoknak a  belső piacon való, határokon átnyúló 
hordozhatóságáról szóló az  Európai Parlament és Tanács (EU) 2017/1128 rendelet alkalmazhatósága esetén) 
meghatározható.
7.2. A Magyarország területét is érintő több országra kiterjedő (multiterritoriális) felhasználások, valamint a külföldi 
felhasználások esetleges jogosítására jelen jogdíjközlemény automatikusan nem terjed ki; az  azokra irányadó 
jogdíjmértékeket és egyéb feltételeket az ARTISJUS egyedi szerződésekben vagy általános szerződési feltételekben 
rendezi.
7.3. Ha a  jelen jogdíjközlemény alapján az  ARTISJUS olyan szolgáltatóval (felhasználóval) köt felhasználási 
szerződést, amelynek a szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben részes másik állam,
a) a  felhasználási szerződéssel összefüggő, bármely vita eldöntésére, amely a  jelen jogdíjközlemény alapján 

kötött szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak létezésével, megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a  jogvita elbírálására a  Magyarország 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és a  jogvita eldöntésére 
a b) pontban említett kivétellel a magyar jogot, elsősorban az Szjt.-t, és az Szjt.-ben nem szabályozott polgári 
jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni,
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b) ha a felhasználási szerződéssel összefüggésben a felek között olyan vita keletkezik, amelynek tárgya az, hogy 
a szolgáltató, vagy közreműködője szerzői jogsértést követett el, a vita eldöntésére annak az államnak a jogát 
kell alkalmazni, amelynek a területén a jogsértő felhasználás megtörtént.

A jelen pont alkalmazásában a  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek szokásos 
tartózkodási helye a központi ügyvezetésük helye.
7.4. A jelen jogdíjközlemény szerint köthető felhasználási szerződések és egyéb nyilatkozatok csak írásbeli alakban 
érvényesek. Az  ARTISJUS a  szolgáltatóval (felhasználóval) való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. 
Ebben az esetben az ARTISJUS és a szolgáltató (felhasználó) közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön 
megállapodás szabályozza.
7.5. A  felhasználási szerződések tartama legfeljebb a naptári évre szólhat, vagy olyan bontó feltételt tartalmazhat, 
amely szerint a  szerződést az  ARTISJUS 3 hónap felmondási idővel felmondhatja, ha a  felhasználás technikai 
körülményei vagy a  jogosítás jogi jellegű előfeltételei úgy változnak meg, hogy a  változás az  átengedett 
felhasználási jog terjedelmét, a  jogátengedés vagy a  szerzői jogdíj meghatározásának módját, illetve a  kikötött 
szerzői jogdíj mértékét lényegesen érinti.

III. FEJEZET
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDŐBELI HATÁLYA

A fenti Jogdíjközlemény 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

* * *

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

Budapest, 2021. december 29.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös 
Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy 
az arról készült másolatnak a sugárzásáért és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért 
fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről  
(EJI-MAHASZ S22)

 
Az EJI és a  MAHASZ (a továbbiakban együtt: „Közös jogkezelő szervezetek”) a  szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI.  törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 77. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: „Kjkt.”) 57. § (1) bekezdésében és 
146. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint állapítja meg a kereskedelmi célból kiadott 
hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak a sugárzásáért és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz 
közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakat és e felhasználások egyéb feltételeit:

1. A díjszabás tárgyi hatálya

 1.1. A jelen díjszabás tárgyi hatálya alá tartozik a hangfelvétel bármilyen eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz 
közvetítése, így különösen a hangfelvétel
a) sugárzása (Szjt. 77. §);
b) műholdas sugárzása [Szjt. 26. § (2) bekezdése];
c) kódolt sugárzása [Szjt. 26. § (3)–(5) bekezdése];
d) közvetlen betáplálása [Szjt. 26. § (5a) bekezdése és Szjt. 111/J. § (2) bekezdése];
e) saját műsorban történő, a nyilvánossághoz vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon 

történő közvetítése [Szjt. 26. § (7) bekezdése];
f ) rádió- vagy televízió-szervezet által megvalósított kiegészítő online szolgáltatása [Szjt. 26.  § 

(8a)–(8b) bekezdése];
g) kiegészítő online szolgáltatásnak nem minősülő simulcasting jellegű vagy műsorarchívum hozzáférhetővé 

tételre irányuló felhasználása (Szjt. 77. §);
h) olyan továbbközvetítése, amely nem tartozik az Szjt. 28. § (2) bekezdésének tárgyi hatálya alá (Szjt. 77. §).

 1.2. [Hangfelvétel lehívása] Nem tartozik a jelen díjszabás tárgyi hatálya alá a hangfelvételnek az Szjt. 76. § (1) bekezdés 
c) pontja szerinti, valamint a hangfelvételben rögzített előadásnak az Szjt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti olyan 
hozzáférhetővé tétele, amely során a  közönség tagjai az  egyes hangfelvételhez való hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg választhatják meg („lehívás”). A  jelen díjszabás szerinti felhasználás nem valósítja meg a  hangfelvétel 
lehívását, ha a  felhasználó olyan műszaki megoldást alkalmaz, amely az  átlagos igénybe vevő számára nem teszi 
lehetővé, illetve megakadályozza az  általa meghatározott egyedi hangfelvétel lehívását. A  hangfelvétel egyedi 
lehívásra hozzáférhetővé tételéhez engedélyt kell kérni az  érintett szerzőktől, előadóművészektől és 
hangfelvétel-előállítóktól.

 1.3. [Más díjközlemények hatálya alá tartozó nyilvánossághoz közvetítés]
1.3.1. A  hangfelvételeknek a  vendéglátó üzletekben és szálláshelyeken történő nyilvánossághoz közvetítéséért 
fizetendő jogdíjakra és azok megfizetésének egyéb feltételeire az  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesületnek a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő 
Iroda Egyesülettel egyetértésben kiadott V22 jelű díjszabásának megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.3.2. A  hangfelvételeknek az  üzletek és egyéb zenefelhasználók által történő nyilvánossághoz közvetítéséért 
fizetendő jogdíjakra és azok megfizetésének egyéb feltételeire az  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda 
Egyesületnek a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő 
Iroda Egyesülettel egyetértésben kiadott K22 jelű díjszabásának megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.3.3. A hangfelvételeknek a  rendezvényeken történő nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő jogdíjakra és azok 
megfizetésének egyéb feltételeire az  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek a  Magyar 
Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az  Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel 
egyetértésben kiadott SZ22 jelű díjszabásának megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.3.4. A  hangfelvételeknek az  Szjt. 28.  § (2)  bekezdés tárgyi hatálya alá tartozó felhasználása után fizetendő 
jogdíjakra és azok megfizetésének egyéb feltételeire az  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek 
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a  Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az  Előadóművészi Jogvédő Iroda 
Egyesülettel egyetértésben kiadott Kábel-I 22 jelű díjszabásának megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Az előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj mértéke

 2.1. [A jogdíj általános mértéke]: A hangfelvételt nyilvánossághoz közvetítő felhasználó – ha ez a díjszabás másként nem 
rendelkezik – az  előadóművésznek és a  hangfelvétel előállítójának együttesen a  felhasználáshoz kapcsolódó 
bevételei 4%-ának megfelelő összegű jogdíjat köteles fizetni.

 2.2. A 2.1. pontban foglaltaktól eltérően, a felhasználó
a) a közszolgáltatási hozzájárulás [a médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény (Mttv.) 136. § (3) bekezdés] után 2%,
b) a költségvetési, fenntartói, továbbá a műsorszolgáltatáshoz nyújtott egyéb, a  felhasználó számára ingyenes 

vagyoni előnyt juttató támogatásból származó bevételei után 1%
jogdíj megfizetésére köteles.

 2.3. [Jogdíjcsökkentés a hangfelvételek felhasználási aránya alapján]: Ha a  felhasználó a  jelen díjszabás 3.2. pontjában 
meghatározott adatszolgáltatás során, az  ott meghatározott határidőn belül, formátumban és tartalommal 
nyilatkozatot tesz arról, hogy a  sugárzott vagy más módon a  nyilvánossághoz közvetített hangfelvételek aránya 
teljes műsoridejének 50 (ötven) százalékát az  adott díjfizetési időszakon belül nem érte el, akkor a  2.1–2.2. 
pontokban meghatározott díjmértékeket az  adott díjfizetési időszakra vonatkozólag az  alábbiak szerint kell 
csökkenteni:

A hangfelvételek aránya a műsoridőhöz viszonyítva

Díjfizetési kötelezettség mértéke a díjszabás

2.1. pontja 2.2. a) pontja 2.2. b) pontja

szerinti bevétel után

30 és 50 százalék között 2% 1% 0,5%

10 és 29 százalék között 1,2% 0,6% 0,3%

10 százalék alatt 0,4% 0,2% 0,1%

 2.4. [Minimumdíj]: A  hangfelvételt nyilvánossághoz közvetítő felhasználó – ha a  jelen díjszabás másként nem 
rendelkezik – a  bevételeinek mértékétől függetlenül legalább  16  110  Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles. 
A hangfelvételeket sugárzás útján a nyilvánossághoz közvetítő, az Mttv. szerinti országos vételkörzetű (Mttv. 203. § 
52. pont), földfelszíni sugárzású frekvenciával és jellege szerint kereskedelmi médiaszolgáltatással rendelkező 
felhasználó a bevételei mértékétől függetlenül legalább 1 441 000 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles. A kisközösségi 
rádiós médiaszolgáltatással (Mttv. 203.  § 24. pont) rendelkező felhasználó a  bevételei mértékétől függetlenül 
legalább 8 000 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles.

 2.5. [Webcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: A  felhasználó a  2.1.–2.4. pontban meghatározott jogdíjat köteles 
fizetni akkor is, ha a hangfelvételt nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy 
módon – ideértve a  számítógépes („webcasting”), illetve mobilhálózat igénybevételét is – közvetíti 
a  nyilvánossághoz. A  jelen pont szerinti felhasználáson kizárólag olyan nyilvánossághoz közvetítést kell érteni, 
amely az  igénybe vevő számára nem teszi lehetővé, hogy a  műsorfolyamot a  2.8. pontban megjelölt 
többletszolgáltatásokkal befolyásolja, illetve személyre szabja. Ha a  jelen pont szerinti felhasználó objektíven 
igazolható módon és a  Közös jogkezelő szervezetekkel kötött felhasználási szerződésben meghatározott olyan 
műszaki megoldást alkalmaz, amely a  nyilvánosság azon tagjainak számát, akik egyidejűleg a  felhasználáshoz 
kapcsolódhatnak, legfeljebb 100 főben korlátozza, felhasználó a  bevételei mértékétől függetlenül 
legalább  8 000 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles.

 2.6. Ha a  felhasználó a  2.5. pontban meghatározott felhasználás során egyidejűleg egynél több előre szerkesztett 
műsorfolyamot (csatorna) közvetít a  nyilvánossághoz, akkor a  második és minden egyes további csatorna után 
a  2.1.–2.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 10%-ának megfelelő, de legfeljebb 16  110 Ft/hó összegű 
további jogdíjat is köteles fizetni.
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 2.7. Ha a  2.5. pontban meghatározott felhasználás során a  nyilvánossághoz közvetített hangfelvételek, illetve 
hangfelvételrészletek számát az alábbiak szerint korlátozzák, akkor a 2.1–2.4. pontoktól eltérően a következő tételes 
jogdíjakat kell fizetni:
a) legfeljebb 3 teljes hangfelvétel vagy 10 felvételrészlet felhasználása esetén 1 340 Ft/hó; 
b) legfeljebb 4-10 teljes hangfelvétel vagy 30 felvételrészlet felhasználása esetén 4 130 Ft/hó.

 2.8. [Interaktív webcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: A  felhasználó a  2.1.–2.3. pont szerint fizetendő jogdíjon 
felül annak 10%-át is köteles megfizetni, ha a  hangfelvételt nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy bármely 
más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve a számítógépes, illetve mobilhálózat igénybevételét is – úgy közvetíti 
a  nyilvánossághoz, hogy az  lehetővé teszi a  műsorfolyam befolyásolását, illetve személyre szabását (például saját 
műsorfolyam, illetve csatorna létrehozását) az alábbi többletszolgáltatások útján („interaktív webcasting”):
a)  a műsorfolyamban szereplő egyes műfajok előnyben részesítésének lehetősége – nem megengedve 

meghatározott előadó(k) vagy hangfelvétel(ek) egyedi kiválasztását –, illetve
b) a műsorfolyamban szereplő egyes előadóművészek előnyben részesítésének lehetősége – nem megengedve 

meghatározott előadó(k) vagy hangfelvétel(ek) egyedi kiválasztását –, illetve
c) a műsorfolyamba kerülő egyes hangfelvételek bármilyen egyéb szempont (például a  hangfelvétel 

készítésének időpontja vagy valamely eseményhez kapcsolódása) szerinti előnyben részesítésének 
lehetősége – nem megengedve meghatározott előadó(k) vagy hangfelvétel(ek) egyedi kiválasztását –, illetve

d) a műsorfolyam rövid időre történő megállításának lehetősége, illetve 
e)  a műsorfolyamban szereplő egy vagy több hangfelvétel átugrásának lehetősége.

A 3.1. pont szerinti szerződésnek ebben az esetben ki kell terjednie a felhasználás részletes műszaki feltételeiről való 
megállapodásra is.

 2.9. A  hangfelvételt a  2.8. pont szerinti módon nyilvánossághoz közvetítő felhasználó a  bevételeinek mértékétől 
függetlenül legalább 17  250 Ft/hó jogdíj megfizetésére köteles. Ha a  felhasználó egyidejűleg egynél több előre 
szerkesztett műsorfolyamot (csatorna) közvetít a  nyilvánossághoz, akkor a  második és minden egyes további 
csatorna után a  2.8. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 10%-ának megfelelő, de műsorfolyamonként 
(csatornánként) legalább 1 750 Ft/hó és legfeljebb 17 550 Ft/hó összegű további jogdíjat is köteles fizetni.

 2.10. [Előfizetési díjhoz kötött interaktív webcasting esetén fizetendő jogdíj mértéke]: Amennyiben a  2.8. pont szerinti 
többletszolgáltatások igénybevétele előfizetéshez kötött és a  felhasználónak a  tárgyhónapban legalább 
300  előfizetője van, akkor az  2.1–2.3. pont szerint fizetendő díjat azzal az  eltéréssel kell megállapítani, hogy 
az előfizetésből származó bevételből 10% jogdíj fizetendő. A jelen pont szerinti jogdíj továbbá nem lehet kevesebb 
az alábbi táblázatban foglaltaknál: 

Lehetővé tett többletszolgáltatás

Előfizetőnként fizetendő minimumjogdíj (havonta)

ha az előfizetők száma nem haladja 

meg az 5 000-et

ha az előfizetők száma 

meghaladja az 5 000-et

Ha a szolgáltatás kizárólag a 2.8. a) pont szerinti 
interaktív szolgáltatást nyújtja

Az 1.9. pontot eltérés nélkül 
kell alkalmazni

Az 1.9. pontot eltérés 
nélkül kell alkalmazni

Ha a szolgáltatás kizárólag a 2.8. b) pont szerinti 
interaktív szolgáltatást nyújtja

52 Ft/előfizető/hó 44 Ft/előfizető/hó

Ha a szolgáltatás kizárólag a 2.8. c) pont szerinti 
interaktív szolgáltatást nyújtja

105 Ft/előfizető/hó 92 Ft/előfizető/hó

Ha a szolgáltatás kizárólag a 2.8. d) pont szerinti 
interaktív szolgáltatást nyújtja

105 Ft/előfizető/hó 92 Ft/előfizető/hó

Ha a szolgáltatás kizárólag a 2.8. e) pont szerinti 
interaktív szolgáltatást nyújtja

210 Ft/előfizető/hó 184 Ft/előfizető/hó

A szolgáltatásra vonatkozó minimumdíj összegét a  felhasználó által lehetővé tett többletszolgáltatások fenti 
táblázat szerinti minimum jogdíjainak összeadásával kell megállapítani.
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 2.11. [A kiegészítő online szolgáltatás esetén fizetendő jogdíj mértéke]: 
2.11.1. Ha a felhasználó elsődleges székhelye, illetve fő tevékenységi helye Magyarországon található, a felhasználó 
a  hangfelvételnek a  sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő nyilvánossághoz 
közvetítéséért („simulcasting”) a  2.1–2.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 5%-át is, de legalább havi 
16  940  Ft jogdíjat köteles fizetni. Ha a  jelen pont szerinti kiegészítő online szolgáltatás útján a  hangfelvétel 
Magyarország területén kívül, az  Európai Gazdasági Térség más tagállamában is elérhető, úgy a  felhasználó 
a 2.1–2.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 6%-át, de legalább havi 32 800 Ft jogdíjat köteles fizetni.
2.11.2. Ha a felhasználó elsődleges székhelye, illetve fő tevékenységi helye Magyarországon található és Felhasználó 
olyan, a  simulcasingtól eltérő jellegű kiegészítő online szolgáltatást nyújt (felhasználást végez), amely nem teszi 
lehetővé a közönség tagjai számára a hangfelvételről a tartós másolat készítését, a felhasználó 2.1–2.3. pont szerint 
fizetendő jogdíjon felül annak további 5%-át is, de legalább havi 16 940 Ft jogdíjat köteles fizetni. Ha a jelen pont 
szerinti kiegészítő online szolgáltatás útján a  hangfelvétel Magyarország területén kívül, az  Európai Gazdasági 
Térség más tagállamában is elérhető, úgy a felhasználó a 2.1–2.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 6%-át, 
de legalább havi 32 800 Ft jogdíjat köteles fizetni. A 3.1. pont szerinti szerződésnek ki kell terjednie a felhasználás 
részletes műszaki feltételeiről való megállapodásra is. 
2.11.3. Ha a felhasználó elsődleges székhelye, illetve fő tevékenységi helye Magyarországon található és Felhasználó 
olyan, a  simulcastingtól eltérő jellegű kiegészítő online szolgáltatást nyújt (felhasználást végez), amely lehetővé 
teszi a  közönség tagjai számára a  hangfelvételről a  tartós másolat készítését, a  felhasználó a  2.1–2.3. pont szerint 
fizetendő jogdíjon felül annak további 10%-át is, de legalább 17 550 Ft/hó jogdíjat köteles fizetni. Ha a  jelen pont 
szerinti kiegészítő online szolgáltatás útján a  hangfelvétel Magyarország területén kívül, az  Európai Gazdasági 
Térség más tagállamában is elérhető, úgy a felhasználó a 2.1–2.3. pont szerint fizetendő jogdíjon felül annak 12%-át, 
de legalább havi 35 100 Ft jogdíjat köteles fizetni. A  3.1. pont szerinti szerződésnek ebben az  esetben ki kell 
terjednie a felhasználás részletes műszaki feltételeiről való megállapodásra is.

 2.12.  Kiegészítő online szolgáltatásnak nem minősülő simulcastingra, továbbá a  kiegészítő online szolgáltatásnak nem 
minősülő műsorarchívum hozzáférhetővé tételre vonatkozó rendelkezések
2.12.1. Felhasználó a  2.11.1. pont első mondata szerinti jogdíjat köteles fizetni akkor is, ha olyan simulcasting 
tevékenységet végez, amely – például a műsorszám jellege vagy a gyártó személye miatt – nem minősül kiegészítő 
online szolgáltatásnak. A  kétszeres jogdíjfizetés elkerülése érdekében a  Közös jogkezelő szervezetek a  jelen pont 
szerinti jogdíjat nem számítják fel, ha a felhasználó egyébként is köteles a 2.11.1. pont szerinti jogdíjat megfizetni.
2.12.2. Felhasználó – a hangfelvételről történő tartós másolatkészítés lehetőségétől függően – a 2.11.2. vagy 2.11.3. 
pont első mondatai szerinti jogdíjat akkor is köteles megfizetni, ha a  közönség tagja a  műsor nyilvánossághoz 
közvetítését követően a  kiegészítő online szolgáltatásnak nem minősülő szolgáltatás segítségével válogathat 
a  műsort alkotó műsorszámok közül, feltéve, hogy a  műsorarchívumot a  felhasználó saját eszközeivel vagy 
felhasználó megbízásából és felügyelete mellett üzemeltetik. A  Közös jogkezelő szervezetek a  jelen pont szerinti 
jogdíjat nem számítják fel, amennyiben felhasználó a  2.11.2, illetve 2.11.3. pontok szerinti jogdíj megfizetésére 
köteles.

 2.13. [Közvetlen betáplálás] 
2.13.1. A  hangfelvételnek az  Szjt. 26.  § (5a)  bekezdése szerinti, közvetlen betáplálással megvalósított 
nyilvánossághoz közvetítésében résztvevő szervezetek a  jelen díjszabás szerinti jogdíj megfizetésére az  alábbiak 
szerint kötelesek:
a)  a közvetlen betáplálás megvalósításban közreműködő nyilvánosságot elérő szervezet [4.3.5. pont] nem 

köteles azon bevételei vonatkozásában a jelen díjszabás 2.1–2.4. pontjai szerinti jogdíjat megfizetni, amelyek 
kapcsán – a  3.1. pont szerinti szerződésben szabályozott módon – megfelelően és hitelesen igazolja, hogy 
azokat a  műsort eredeztető, eredeti rádió- vagy televíziószervezetnek – a  jelen díjszabás alkalmazásában 
az ilyen szervezetnek a díjszabás 4.3.1. pont a) bekezdés ii) alpontja szerint minősülő bevételként – átadott és 
azok után a Közös jogkezelő szervezeteket a  jelen díjszabás alapján megillető jogdíjat a műsort eredeztető, 
eredeti rádió- vagy televíziószervezet megfizette.

b)  a műsort eredeztető, eredeti rádió- vagy televíziószervezet mentesül a  díjszabás 2.1–2.4. pontjai szerinti 
jogdíj megfizetésének kötelezettsége alól azon, a  díjszabás 4.3.1. pont a)  bekezdés ii) alpont szerinti 
bevételrészek után, amelyek kapcsán – a 3.1. pont szerinti szerződésben szabályozott módon – megfelelően 
és hitelesen igazolja, hogy azok után a  Közös jogkezelő szervezeteket a  jelen díjszabás alapján megillető 
jogdíjat a nyilvánosságot elérő szervezet megfizette.
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c)  a díj megfizetésére vonatkozó, jelen pont szerinti mentesülés a felhasználók adatszolgáltatási kötelezettségét 
semmilyen módon nem érinti.

2.13.2. A  nyilvánosságot elérő szervezet és a  Közös jogkezelő szervezetek a  3.1. pont szerinti szerződésben 
megállapodnak a  díjszabás 2.3. pontja szerinti, a  jogdíjak hangfelvételek felhasználási arányára tekintettel 
csökkentett mértékének igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás teljesítésének módjáról is. 
Az  adatszolgáltatásról szóló megállapodásban a  felek figyelembe veszik a  felhasználás valamennyi körülményét, 
a  felhasználás gazdasági jelentőségével arányos és észszerű adatszolgáltatási kötelezettségvállalás rögzítenek, 
figyelembe veszik továbbá az üzleti és személyes adatnak minősülő információk kezelésére vonatkozó jogszabályi 
és szerződésbéli előírásokat.
2.13.3. Az  Szjt. 26.  § (5a)  bekezdése szerinti közvetlen betáplálás megvalósításban közreműködő nyilvánosságot 
elérő szervezet [4.3.5. pont] és a  Közös jogkezelő szervezetek a  jelen díjszabás 3.1. pontja szerinti szerződésben 
megállapodhatnak abban, hogy e szervezet a felhasználáshoz kapcsolódó bevétellel arányos jogdíj helyett az alábbi 
jogdíjat fizeti meg az egyes csatlakozott háztartások (előfizetők) részére nyilvánossághoz közvetített, hangfelvételt 
tartalmazó rádió- és televízió-műsorok után
a) legfeljebb 5000 csatlakozott háztartásig:

 televízió-műsoronként  0,59 Ft/hó/csatlakozott háztartás

 Rádióműsoronként  0,23 Ft/hó/csatlakozott háztartás

b) 5000-nél több csatlakozott háztartás esetén:

 televízió-műsoronként  1,45 Ft/hó/csatlakozott háztartás

 Rádióműsoronként  0,59 Ft/hó/csatlakozott háztartás

de – mind az  a), mind a  b) pont esetében – csatlakozott háztartásonként legalább 3,21 Ft/hó összegű jogdíjat 
kötelesek fizetni.
Az a) pont szerinti jogdíjfizetés abban az  esetben alkalmazható, ha a  felhasználó a  jogdíjfizetés tárgyhónapjában 
minden egyes általa nyilvánossághoz közvetített rádió- vagy televízió-műsorral legfeljebb 5000 csatlakozott 
háztartást ér el. 
2.13.4. A hangfelvételt közvetlen betáplálással nyilvánossághoz közvetítő, a műsort eredeztető eredeti rádió- vagy 
televíziószervezet szervezet az adott nyilvánosságot elérő szervezettől származó 4.3.1. pont a) bekezdés ii) pontja 
szerinti bevétel-rész után akkor sem köteles a  jogdíjat megfizetni, ha e nyilvánosságot elérő szervezet a  jogdíjat 
–  a  Közös jogkezelő szervezetekkel kötött 3.1. pont szerinti szerződés alapján – a  2.13.3. pont szerinti átalány 
formájában megfizette a Közös jogkezelő szervezetek számára.

3. A felhasználás egyéb feltételei

 3.1. [Felhasználási szerződés]: A  felhasználás részletes feltételeiről a  Közös jogkezelő szervezetek és a  felhasználó 
szerződésben állapodnak meg.

 3.2. [Adatszolgáltatás]: Ha a  felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, a  felhasználó 
adatot köteles szolgáltatni a jelen díjszabásban meghatározott jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételekről, 
továbbá a  nyilvánossághoz közvetített hangfelvételekről. Az  adatszolgáltatás naptári negyedévenként, 
a negyedévet követő hónap 20. napjáig esedékes. A felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségét a www.playlist.hu 
internetes oldal megfelelő űrlapjának kitöltésével teljesíti.
3.2.1. A  hangfelvételekről a  felhasználó a  következő adatokat közli lejátszásonként: a  hangfelvétel címét, 
előadójának nevét, kiadójának nevét, a kiadás évét, valamint a hangfelvétel lejátszásának másodpercben kifejezett 
hosszát.
3.2.2. A  közvetlen betáplálás megvalósításában közreműködő nyilvánosságot elérő szervezet 3.2.1. pont szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettsége az  általa nyilvánossághoz közvetített televíziós, illetve rádiós műsorok, közlésére 
korlátozódik, a felhasznált hangfelvételekről adatszolgáltatást nem köteles teljesíteni.
3.2.3. Ha a  felhasználó a  jogdíjat az  általános szabálytól eltérően a  2.2. pont alapján kívánja megfizetni, az  ilyen 
bevétel összegének közlésével egyidejűleg be kell nyújtania a  bevétel elszámolásának (könyvvitelének) alapjául 
szolgáló számviteli bizonylatot is. Ha a  felhasználó a  számviteli bizonylatot határidőn belül nem nyújtja be, 
úgy a jogdíjat a 2.1. pont szerint kell megállapítani.
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3.2.4. A jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételekről szóló adatszolgáltatáson belül elkülönítetten meg kell 
jelölni a 4.3.1. pont a) bekezdés ii) szerinti bevételrészt.
3.2.5. Ha a Közös jogkezelő szervezetek és az Szjt. 26. § (5a) bekezdése szerinti közvetlen betáplálás megvalósításban 
közreműködő nyilvánosságot elérő szervezet a  jelen díjszabás 3.1. pontja szerinti szerződésben abban állapodnak 
meg, hogy e szervezet a 2.13.3. pont szerinti tételes díjat köteles megfizetni, úgy a nyilvánosságot elérő szervezet 
a  jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételei helyett a  csatlakozott háztartások számát köteles a  Közös 
jogkezelő szervezetek részére átadni, a  nyilvánossághoz közvetített televízió-, illetve rádióműsoronkénti, továbbá 
havi bontásban.

 3.3. [A díjfizetés módja]: A felhasználó a díjfizetési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti:
a)  A jogdíjból előleget kell fizetni. Az előleg mértéke az előző naptári évre megállapított jogdíj 80%-a, amelyet 

negyedévenként, négy egyenlő részletben kell megfizetni.
b)  Amennyiben a  felhasználó a megelőző naptári évnek csak egy részében folytatott a  jelen díjszabás hatálya 

alá eső felhasználást, a  jogdíjelőleget az  a) pontban foglalt szabály figyelembevételével, időarányosan kell 
megállapítani.

c)  A felhasználás megkezdésének naptári évében az  előleg mértéke minden negyedévben az  előző naptári 
negyedévre megállapított jogdíj 80%-a. Amennyiben a  felhasználó az  előző naptári negyedévnek csak egy 
részében folytatott a jelen díjszabás hatálya alá eső felhasználást, a jogdíjelőleget az előző mondatban foglalt 
szabály figyelembevételével, időarányosan kell megállapítani.

d)  Az előleg és a  tényleges fizetési kötelezettség közötti különbözettel a  felhasználó és a  Közös jogkezelő 
szervezetek negyedévente, a  3.2. pont szerinti adatszolgáltatás teljesítését követő 15 napon belül 
elszámolnak egymással.

e)  A felhasználó az előleget és a jogdíjat a jogdíjfizetési értesítőn feltüntetett határidőig teljesíti. A felhasználót 
legalább nyolcnapos fizetési határidő illeti meg. Amennyiben a  felhasználó bizonyítja, hogy a  jogdíjfizetési 
értesítő kézhezvételekor az  értesítőn feltüntetett fizetési határidőből nyolc napnál kevesebb volt hátra, 
a  határidőt a  fizetési értesítő kézhezvételétől kell számítani. A  teljesítés napja – vita esetén – az  átutalás 
keltének napja.

 3.4. [Hibás teljesítés következményei]: Ha a  felhasználó a  bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségének [3.2. pont] teljesítésével késedelembe esik, és emiatt a Közös jogkezelő szervezetek nem tudják 
megállapítani a  felhasználó díjfizetési kötelezettségének mértékét, akkor a  jogdíjfizetési értesítőt a  következő 
szabályok figyelembevételével kell kiállítani:
a)  A jogdíjat a tárgynegyedévet megelőző naptári negyedév jogdíjalapjának összege alapján kell megállapítani.
b)  Amennyiben a  tárgynegyedévet megelőző jogdíj alapja az  a) pont alapján sem állapítható meg, a  jogdíjat 

a  felhasználó tárgyidőszakot megelőző éves (egyszerűsített) eredménykimutatása szerinti értékesítés nettó 
árbevételének arányos részét figyelembe véve kell megállapítani. Ha az  (egyszerűsített) éves beszámolóból 
más nem következik, a felhasználó bevételeit a 2.1. pont szerinti bevételnek kell tekinteni.

c)  Mindaddig, amíg sem az  a), sem a  b) pont nem alkalmazható, jogdíjként a  mindenkori díjszabásban 
meghatározott minimumjogdíj ötszörösének megfelelő összeget kell megállapítani.

d)  Ha a felhasználó a bevételi adatokra vonatkozó adatszolgáltatását az ezen pont szerinti jogdíjfizetési értesítő 
kiállítását követően teljesíti, a Közös jogkezelő szervezetek az adatszolgáltatásának megfelelően módosított 
jogdíjfizetési értesítőt állítanak ki számára, a  korábban kiküldött jogdíjfizetési értesítő egyidejű 
visszavonásával. Ilyen esetben fizetési határidőnek továbbra is az  adatszolgáltatás nélkül kiállított értesítőn 
feltüntetett határidőt kell tekinteni, a késedelmi kamatot [3.5. b) pont] azonban csak a módosított értesítőn 
feltüntetett összeg után kell megfizetni.  

 3.5. Ha a  felhasználó adatszolgáltatását [3.2. pont] késedelmesen vagy egyéb módon hibásan teljesíti, kötbért, 
jogdíjfizetési késedelem esetén pedig késedelmi kamatot köteles fizetni, az alábbiak szerint:
a)  A felhasználó a  jogdíj megállapításához szükséges adatokra [3.2. pont] vonatkozó adatszolgáltatás 

késedelme vagy hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni. A  kötbér összege napi 1 000 forint, melyet 
a  késedelem, illetve a  hibás teljesítés minden napja után meg kell fizetni. A  jelen pont szerinti kötbér 
nem haladhatja meg az adatszolgáltatással érintett időszakra fizetendő jogdíj mértékét. A késedelem tartama 
az  adatszolgáltatás esedékességét [3.2. pont] követő első naptól az  adatszolgáltatásnak a  www.playlist.hu 
oldalra történő feltöltése napjáig terjedő időszak. Ha a  felhasználó és a Közös jogkezelő szervezetek között 
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nem jön létre a  jelen díjszabás 3.1. pontja szerinti írásbeli felhasználási szerződés, felhasználó 
az adatszolgáltatás késedelmével vagy hibájával okozott teljes kár megtérítésére köteles. A Közös jogkezelő 
szervezetek az  adatszolgáltatás késedelmével vagy hibájával okozott kár mérséklése érdekében 
– a felhasználó előzetes tájékoztatását követően – a jogdíjak felosztásához szükséges adatokat beszerezhetik 
médiafigyeléssel vagy más hasonló módon, melynek valamennyi szükséges és igazolt költsége felhasználót 
terheli.

b)  Amennyiben a felhasználó a jogdíjfizetési értesítőn szereplő fizetési határidőig a jogdíjat nem fizeti meg, úgy 
a  késedelem tartamára a  Polgári Törvénykönyv (6:48.  § vagy 6:155.  §) szerinti késedelmi kamatot köteles 
fizetni. Felhasználó fizetési késedelme esetén a  Közös jogkezelő szervezetek a  2016. évi IX. törvény szerinti 
behajtási költségátalányt érvényesíthetik.

c)  Az adatszolgáltatás késedelme esetére fizetendő kötbér és a  késedelmi kamat egymástól független 
jogkövetkezmények. Ha a felhasználó a bevételi adatok szolgáltatásával és a jogdíjfizetéssel is késedelembe 
esik, mind a késedelmi kötbért, mind a késedelmi kamatot meg kell fizetnie.

d)  Amennyiben a  felhasználó a  felhasznált hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének 
[3.2. pont] teljesítésével késedelembe esik, vagy azt egyébként hiányosan vagy hibásan teljesíti, kötbérként 
napi 1 000 forintot köteles a Közös jogkezelő szervezeteknek a késedelem, illetve a hibás teljesítés minden 
napja után megfizetni. A  jelen pont szerinti kötbér nem haladhatja meg az  adatszolgáltatással érintett 
időszakra fizetendő jogdíj mértékét.

e) A Közös jogkezelő szervezetek a  jelen pont szerinti kötbért akkor is követelhetik, ha nem keletkezett káruk 
az  adatszolgáltatási kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből, továbbá érvényesíthetik a  kötbért 
meghaladó kárukat is. A kötbér megfizetése nem mentesíti a felhasználót az adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése alól. Ha a  felhasználó bizonyítja, hogy a  bevételi adatokra vagy a  felhasznált hangfelvételekre 
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével összefüggő szerződésszegés neki fel nem róható 
okból történt, továbbá a  szerződésszegés elkerülése érdekében jóhiszeműen és az  adott helyzetben 
elvárható módon járt el, a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbért nem kell megfizetnie.

f )  A felhasznált hangfelvételekre vonatkozó hibás adatszolgáltatással okozott kárt meg kell téríteni. 
A  felhasználó a  kötbért meghaladó kártérítési kötelezettség nélkül javíthatja a  felhasznált hangfelvételekre 
vonatkozó adatszolgáltatását az adatszolgáltatási határnapját követő legkésőbb 30 napon belül.

 3.6. [Ellenőrzés]: Ha a  felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, a  Közös jogkezelő 
szervezetek a  jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a  hangfelvételek felhasználásának módját és 
mértékét a  helyszínen ellenőrizhetik. Ennek során a  felhasználó az  ellenőrzött időszakra vonatkozóan köteles 
minden olyan számviteli bizonylatot (pl. számlát, szerződést) és más adatot a Közös jogkezelő szervezetek vagy azok 
megbízottja rendelkezésére bocsátani, amelynek nyilvántartására a  felhasználó beszámolási/könyvvezetési 
kötelezettsége a  mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. A  jogdíjelszámolás alapjául 
szolgáló adatok ellenőrzése a 4.3.1. a) pontban említett harmadik személynél keletkezett bevételekre is kiterjedhet. 
Az  ellenőrzés – az  elévülésre vonatkozó általános szabályok figyelembevételével – a  felhasználónál korábban 
folytatott ellenőrzés óta eltelt valamennyi időszakra kiterjedhet.

 3.7. Amennyiben a  felhasználó – a  Közös jogkezelő szervezetek felelősségi körén kívül eső okból – csak felhasználási 
tevékenysége megkezdésének időpontját követően köti meg a  felhasználás részletes feltételeiről szóló írásbeli 
felhasználási szerződést, illetve, ha ez a  szerződés a  Közös jogkezelő szervezetekkel a  felhasználási tevékenység 
tartama alatt egyáltalán nem jön létre, akkor az ilyen szerződés hiányában folytatott felhasználási tevékenység teljes 
tartamára a jelen díjszabás rendelkezéseit kell eltérés nélkül alkalmazni. 

 3.8. [Kedvezmény az  érdekképviseleti tagságra tekintettel]: A  felhasználók jelentős tagságú, országos hatáskörű 
érdekképviseleti szervezetével kötött megállapodásban a Közös jogkezelő szervezetek az érdekképviseleti szervezet 
tagjainak minősülő felhasználók számára – az  egyenlő bánásmód követelményének betartásával – kedvezményt 
biztosíthatnak. Kedvezmény akkor biztosítható, ha az  érdekképviseleti szervezet a  felhasználónak minősülő tagja 
jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja, vagy a  tag jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot (pl. kezességet) nyújt. 
Az  érdekképviseleti szervezettel kötött megállapodásban a  tagnak minősülő felhasználók számára kedvezmény 
biztosítható akkor is, ha az érdekképviseleti szervezet valamennyi tagja vonatkozásában hitelesen gyűjti, és a Közös 
jogkezelő szervezeteknek az  általuk meghatározott, egységes formátumban átadja a  jogdíj megállapításhoz 
szükséges, illetve a felhasznált hangfelvételekre vonatkozó és a jelen díjszabás 3.2. pontjában részletezett adatokat. 
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A  felhasználó a  jelen pont szerinti kedvezményt nem veheti igénybe, ha a  Közös jogkezelő szervezetekkel 
megállapodást kötő érdekképviseleti szervezet bármely kötelezettségének hibátlan teljesítésével késedelembe esik, 
függetlenül attól, hogy a  hibás teljesítés – ideértve a  késedelmes teljesítés esetét is – a  felhasználó, 
az  érdekképviseleti szervezet vagy az  érdekképviseleti szervezet bármely más tagja érdekkörébe tartozó ok miatt 
következett be.

 3.9. [Kedvezmény az  egyszerűsített ellenőrzésre tekintettel]: A  felhasználó a  Közös jogkezelő szervezetekkel kötött 
felhasználási szerződése alapján jogdíjalapjának 10%-os csökkentésére jogosult, amennyiben vállalja, hogy 
bevételeinek ellenőrzését egyszerűsített módon teszi lehetővé. Az  egyszerűsített ellenőrzés feltétele, hogy 
a  felhasználó megküldje a  Közös jogkezelő szervezetek számára az  előző gazdasági évről készített olyan, 
a  számvitelről szóló törvény szerinti, könyvvizsgálóval hitelesített éves beszámolóját, amely, illetve amelynek 
kiegészítő melléklete (a továbbiakban együttesen: Beszámoló) a felhasználó, illetve a vele gazdasági kapcsolatban 
álló személy a  felhasználáshoz kapcsolódóan a  tárgyévben elért bevételeit a  jelen díjszabás szerinti bontásban 
tartalmazza. Az  a  felhasználó, aki (amely) a  számviteli törvény alapján beszámoló készítésére nem köteles, a  jelen 
pont szerinti kedvezményt akkor veheti igénybe, ha a  Közös jogkezelő szervezetekkel kötött szerződésben 
–  az  egyenlő bánásmódra vonatkozó követelmény betartásával – megállapodott a  bevételi adatok független 
szervezet által történő hitelesítésének feltételeiről.
Felhasználót a jelen pont szerinti kedvezmény – a Beszámoló megküldését követően – a tárgyév január első napjára 
visszamenőlegesen illeti meg, a  különbözetet pedig a  felek a  soron következő díjfizetés során számolják el 
egymással. Felhasználó a  tárgyévben egyáltalán nem jogosult a  jelen pont szerinti jogdíjalap-csökkentés 
igénybevételére, a  már igénybe vett kedvezményt pedig vissza kell fizetnie, ha az  egyszerűsített ellenőrzés során 
az  nyer megállapítást, hogy felhasználó a  Beszámolóval érintett gazdasági évben adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítése során kevesebb bevételt mutatott ki a  Közös jogkezelő szervezetek számára, mint amennyi 
a Beszámolóban feltüntetésre került.
Ha az egyszerűsített ellenőrzés során a Beszámoló alapján a  felhasználó számára jogdíjhátralék kerül kimutatásra, 
felhasználó a  különbözetet és a  már igénybe vett kedvezmény összegét köteles megfizetni a  Közös jogkezelő 
szervezeteknek. Felhasználó ugyancsak a  jogdíjhátralék után számolt késedelmi kamatot fizeti meg oly módon, 
hogy a késedelem első napjának a Beszámolóval érintett gazdasági év második félévének első napját kell tekinteni.

 3.10. [Átalánydíjas szerződés]: A  jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak tekintetében a Közös jogkezelő szervezetek 
és  a  felhasználó a  felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződésben [3.1. pont] átalányösszegben is 
megállapodhatnak, ha a  felhasználó a  tárgyévet megelőző évben több mint 1 000 000 Ft jogdíjat fizetett a Közös 
jogkezelő szervezeteknek. Átalánydíjas szerződés csak akkor köthető a felhasználóval, ha azt a felhasználás sajátos 
körülményei, a  felhasználó bevételeinek sajátos összetétele, a  felhasznált hangfelvételek sajátos, a  jelen 
jogdíjközleményben szabályozott felhasználással érintett hangfelvételek tipikus összetételétől való jelentős eltérése, 
illetve a felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős mértéke indokolttá teszi. Az átalányszerződések megkötése során 
az  átalányszerződésekkel érintett felhasználók között az  egyenlő bánásmód követelményét sértő 
megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket kell biztosítani.

 3.11. [Megállapodás a  jogdíjfizetésnek a  felhasználás megkezdéséhez kapcsolásáról]: A  Közös jogkezelő szervezetek és 
a  jelentős felhasználó [Kjkt. 151.  § (3) bek.], továbbá e státuszától függetlenül a  díjfizetés évét megelőző naptári 
évben egymillió forintnál magasabb szomszédos jogi jogdíjat fizető felhasználó a  felhasználás részletes feltételeit 
meghatározó írásbeli felhasználási szerződésben [3.1. pont] – az egyenlő bánásmódra vonatkozó követelményének 
betartásával – megállapodhatnak abban, hogy a  felhasználó kedvezményben részesül, ha a  díjat nem a  jelen 
díjszabás 3.3. pontjában meghatározott módon a  felhasználást követően, hanem a  felhasználás megkezdésével 
egyidejűleg fizeti meg. Ha a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződés alapján a felhasználó a jelen pont 
rendelkezései alkalmazásával a  jogdíjat részben a  jelen díjszabás időbeli hatályát követő időszakra is megfizeti, és 
ezzel egyidejűleg a  jelen díjszabás, illetve az  annak időbeli hatályát követően hatályos díjszabás releváns 
rendelkezései eltérnek egymástól, felek a  felhasználási szerződést az  új díjszabásnak megfelelően módosítják, 
a már megfizetett jogdíjjal pedig elszámolnak egymással.

 3.12. [Kedvezményérvényesítés feltételei]: Kedvezményt a  felhasználó kizárólag abban az  esetben érvényesíthet, 
ha  a  Közös jogkezelő szervezetekkel szemben lejárt jogdíjtartozása vagy adatszolgáltatási kötelezettsége nincs, 
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adatszolgáltatási kötelezettségét továbbá a  tárgyidőszakban is késedelem nélkül teljesítette. Minimumjogdíj 
fizetése esetén kedvezmény nem érvényesíthető.

 3.13. A  felhasználó olyan műszaki megoldást (pl. geo-blocking) köteles alkalmazni, amely – a  hatályos jogszabályok, 
így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2018/302 rendeletének figyelembevételével – nem, vagy legfeljebb 
jelentős ráfordítással teszi lehetővé a  hangfelvételeknek a  jogosultak, illetve az  őket képviselő Közös jogkezelő 
szervezetek által kifejezetten engedélyezettet vagy jogszabály által lehetővé tett mértéket meghaladó 
felhasználását harmadik személyek részére.

 3.14. A  jelen díjszabásban meghatározott jogdíj megfizetésén túl, a  hangfelvételbe foglalt mű nyilvánossághoz 
közvetítéséhez engedélyt kell kérni az érintett szerzőktől.

4. A díjszabás alkalmazására vonatkozó egyéb rendelkezések

 4.1. [ÁFA] A  jelen díjszabásban meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, azt a  felhasználónak 
a jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

 4.2. [Többes felhasználás] Ha a  felhasználó a  jelen díjszabás hatálya alá tartozó felhasználások közül többet is folytat, 
illetve, ha a  felhasználással összefüggésben több jogcímen is keletkezett bevétele, a  jogdíjat minden felhasználás, 
illetve minden jogcímen keletkezett bevétel után meg kell fizetni.

 4.3. [Értelmező rendelkezések]
A jelen díjszabása alkalmazásában
4.3.1. Bevétel
a)  jogcímétől és megszerzésének módjától függetlenül minden olyan vagyoni előny, amely a  felhasználással 

összefüggésben a  felhasználónál, továbbá a  vele gazdasági kapcsolatban álló személynél keletkezett, 
ha  e  személy a  számviteli szabályok szerint a  felhasználó kapcsolt vállalkozásának vagy a  felhasználó 
szempontjából kapcsolt félnek minősül. A  jogdíjalap megállapítása során a  bevétel általános forgalmi adót 
nem tartalmazó összegét kell alapul venni. Bevételnek minősül különösen
i)  a bármilyen forrásból származó mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység 

végzésével teljesített szolgáltatás, amelyre az  adott felhasználó, illetve – a  kapcsolt vállalkozást is 
ideértve – a vele gazdasági kapcsolatban álló személynél beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége 
a  mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed (pl. reklám- és szponzorációs 
bevétel);

ii)  az a  díj, amelyet a  felhasználó az  e díjszabás hatálya alá tartozó felhasználással összefüggésben 
olyan személytől vagy szervezettől kap, aki (amely) a felhasználó műsorát az Szjt. 26. § (3), 26. § (5a) 
vagy 28.  § (2)  bekezdésében meghatározott módon közvetíti a  nyilvánossághoz, ideértve 
a  műsorterjesztés és a  digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 37.  § 
(1) bekezdésében meghatározott műsordíjat (programdíjat) is;

iii) a közszolgáltatási hozzájárulás vagy az annak megfelelő költségvetési támogatás;
iv) a felhasználó ingyenes vagyoni előnyként megszerzett bevétele (pl. költségvetési, illetve 

fenntartótól térítés nélkül átvett eszközök, illetve kapott szolgáltatások útján kapott támogatás);
v)  az előfizetői díj.

b)  Reklámszolgáltatásért vagy reklám közzétételéért kapott bevétel esetén az a) bekezdés i) pontjában említett 
reklám- és szponzorációs bevétel azon részét kell tekinteni, melyet a  számviteli szabályok szerint 
a  felhasználó bevételként köteles kimutatni függetlenül attól, hogy a  felhasználó e bevételre a  reklámnak, 
illetve szponzorációnak a  nyilvánosság Magyarország területén vagy azon kívül élő tagjai számára történő 
megjelenítése ellenértéként tett szert. Ha felhasználó a  bevételt a  számviteli szabályok szerinti kapcsolt 
vállalkozásától vagy kapcsolt féltől kapja, úgy a  reklámszolgáltatásért vagy reklám közzétételéért kapott 
bevétel esetén az  a)  bekezdés i) pontjában említett reklám- és szponzorációs bevételnek a  megrendelő 
(a  reklám közzétételéről a  felhasználóval vagy – a  kapcsolt vállalkozást is ideértve – a  vele gazdasági 
kapcsolatban álló harmadik személlyel saját nevében szerződő fél) által fizetett díjat kell tekinteni.
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c)  A hálózatos, illetve a  hálózatba kapcsolódó műsorszolgáltatók, illetve az  olyan kereskedelmi kapcsolatban 
álló médiaszolgáltatók, melyek együttműködése kizárólag a reklámidő értékesítésére korlátozódik, a jogdíjat 
egyénileg fizetik meg a náluk a felhasználással összefüggésben keletkezett bevételeik alapján. A b) pontban 
foglalt rendelkezést a kapcsolt vállalkozások elszámolásáról mind a hálózatos, illetve hálózatba kapcsolódó, 
mind a kereskedelmi kapcsolatban álló médiaszolgáltatókra megfelelően alkalmazni kell.

4.3.2. Hangfelvétel a  kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel, illetve az  ilyen hangfelvételben rögzített előadás, 
továbbá az arról készült másolat. Jelen díjszabás alkalmazása során hangfelvételnek kell tekinteni az ún. videoklipek 
hangcsíkját is. Hangfelvétel részletének az az előadásonként legfeljebb egy perc hosszúságú részlet minősül, amely 
nem haladja meg a hangfelvétel teljes hosszának felét.
4.3.3. Kiegészítő online szolgáltatás az  Szjt. 26.  § (8a)–(8b) szerinti felhasználás, nem ideértve a  televíziószervezet 
megbízásából a  tőle független gyártó által vagy koprodukció által készített műsorok felhasználását. Az  Szjt. 26.  § 
(8a)  bekezdésben meghatározott műsorszámok simulcasting útján történő felhasználása is kiegészítő online 
szolgáltatásnak minősül. A  televízió szervezet saját forrásának kell tekinteni a  produkcióira felhasznált állami 
forrásokat is.
4.3.4. Műsoridő a  műsorban közzétett műsorszámok együttes időtartama, ideértve a  televíziós műsorszolgáltatás 
keretében nyújtott képújság műsoridejét is, függetlenül attól, hogy a  műsorban elhangzó hangfelvételeket 
a felhasználó, vagy harmadik személy szerkeszti adásba.
4.3.5. Nyilvánosságot elérő szervezet a  műsort eredeztető eredeti rádió- vagy televíziószervezet műsort hordozó 
jeleit nyilvánossághoz közvetítő, a  rádió- vagy televízió-szervezettől különböző szervezet (ld. Szjt. 26.  § 
(5a) bekezdés).
4.3.6. Simulcasting a  hangfelvételnek a  sugárzással egy időben bármely más hasonló eszközzel vagy módon 
– ideértve a számítógépes vagy mobil hálózat igénybevételét is – történő nyilvánossághoz közvetítése.

5. Időbeli hatály

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig érvényesek.

  EJI-MAHASZ

* * *

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

Budapest, 2021. december 29.

  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 (V22)

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 az Szjt. 77. §-ában 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 13. 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.
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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.

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 I. 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 1555 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.

 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
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 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

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
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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

 25-ig 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

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
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A szállodának a besorolásától függően a számított szobakihasználtságnak megfelelő jogdíjat kell fizetnie.
A számított szobakihasználtság a  2022-es évben a  Központi Statisztikai Hivatal 2021. 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

 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 az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői 
jogdíjat kell együttesen fizetni havonta:

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

továbbközvetítés

6 szobáig 2 538 Ft 112 Ft

7 szoba 2 791 Ft 123 Ft

8 szoba 3 015 Ft 135 Ft

9 szoba 3 226 Ft 149 Ft

10 szoba 3 419 Ft 164 Ft

11 szoba 3 590 Ft 180 Ft

12 szoba 3 770 Ft 198 Ft

13 szoba 3 958 Ft 218 Ft

14 szoba 4 156 Ft 239 Ft

15 szoba 4 364 Ft 263 Ft

16 szoba 4 582 Ft 290 Ft

17 szoba 4 811 Ft 319 Ft

18 szoba 5 052 Ft 351 Ft

19 szoba 5 304 Ft 386 Ft

20 szoba 5 570 Ft 424 Ft
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21 szoba 5 848 Ft 467 Ft

22 szoba 6 141 Ft 513 Ft

23 szoba 6 448 Ft 565 Ft

24 szoba 6 770 Ft 621 Ft

25 szoba 7 108 Ft 683 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.

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
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 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 1 452 Ft 47 Ft

3 szobás 1 713 Ft 65 Ft

4 szobás 1 987 Ft 85 Ft

5 szobás 2 266 Ft 102 Ft

6 szobás 2 538 Ft 112Ft

7 szobás 2 791 Ft 123 Ft

8 szobás 3 015 Ft 135 Ft

9 szobás 3 226 Ft 149 Ft

10 szobás 3 419 Ft 164 Ft

11 szobás 3 590 Ft 180 Ft

12 szobás 3 770 Ft 198 Ft

13 szobás 3 958 Ft 218 Ft

14 szobás 4 156 Ft 239 Ft

15 szobás 4 364 Ft 263 Ft

16 szobás 4 582 Ft 290 Ft

17 szobás 4 811 Ft 319 Ft

18 szobás 5 052 Ft 351 Ft

19 szobás 5 304 Ft 386 Ft

20 szobás 5 570 Ft 424 Ft

21 szobás 5 848 Ft 467 Ft

22 szobás 6 141 Ft 513 Ft

23 szobás 6 448 Ft 565 Ft

24 szobás 6 770 Ft 621 Ft

25 szobás 7 108 Ft 683 Ft

 3. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős 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.

 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.
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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 felhasználó fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.
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 
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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, mert az  üzemeltetés rövidebb, mint a  naptári negyedév vagy idényjellegű, 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.
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.
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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 (zeneszerzőjét, szövegíróját, fordítóját, 
átdolgozóját), előadó(i) nevét, az  elhangzás időtartamát, az  elhangzási gyakoriságát, a  teljes műsor elhangzási 
időtartamát (színpadi idejét) és az egyes fellépők műsorának elhangzási időtartamát (színpadi idejét) 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.
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.
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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. élőzene, 
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 érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a   8.5.1. 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 
érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az  érdekképviseleti 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].
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.
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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. E pont alkalmazásában regionális érdekképviseleti szerveknek az  Európai Bizottság 2014. augusztus 8-i 
868/2014/EU mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén működő regionális érdekképviseleti 
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  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. 
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.
8.8. 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 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.
8.9. 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 
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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.
8.10. A  falusi szálláshelyeken, magánszálláshelyeken, és egyéb szálláshelyeken végzett gépzene-felhasználás 
[II.2.  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 [II.2. pont B) oszlop] felhasználás esetén a  felhasználó a  havonta fizetendő jogdíj helyett éves 
jogdíjfizetést is választhat, amely esetében 8 hónapra számított szerzői és szomszédos jogdíj megfizetésével 12 havi 
felhasználásra válik jogosulttá. A  12 hónapra szóló egyösszegű jogdíjfizetés lehetőségét az  a  felhasználó veheti 
igénybe, aki a felhasználás megkezdését megelőzően az Artisjus elektronikus felületén jelenti be a felhasználást és 
vállalja, hogy a felhasználással kapcsolatos valamennyi bejelentését – ideértve a felhasználás megváltoztatását vagy 
megszüntetését is – az  Artisjus elektronikus felületén teszi meg és a  8 hónapra számított jogdíjat egyösszegben 
megfizeti. A  12 hónapos időtartamra megszerzett felhasználási engedélyért fizetendő jogdíjból nincs helye 
visszatérítésnek abban az  esetben sem, ha a  12 hónapos felhasználási engedély időtartama alatt a  felhasználó 
a zenefelhasználást megváltoztatja vagy megszünteti.
8.11. A  8.3., 8.4., 8.5., 8.9. és 8.10. pont szerinti jogdíjfizetés összevontan nem alkalmazható. A  8.4., 8.5. szerinti 
jogdíjfizetés a  8.7. pont szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható. A  8.8. pont szerinti jogdíjfizetés 
esetében a  8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.7. pont szerinti jogdíjfizetés a  keretmegállapodás rendelkezései szerint 
alkalmazhatóak, a keretmegállapodás e pontok alkalmazását – a 8.6. pont kivételével – kizárhatja. A 8.8. pont szerinti 
jogdíjfizetés a 8.9. pont szerinti jogdíjfizetéssel összevontan nem alkalmazható. 
8.12. A  felhasználó által fizetendő jogdíj a  8.1–8.9. pontok 8.11. pont szerint megengedett összevont alkalmazása 
esetén sem lehet kevesebb, mint a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os 
jogdíj 40%-a. 

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.
Ha a  felhasználó és az  ARTISJUS között a  szálláshely típusát vagy besorolását (minősítését) illetően vita van, vagy 
valamely szálláshelynek nincs korábbi szálláshelytípus szerinti vagy minősítési besorolása (új szálláshely), 
a  szálláshely típusának meghatározását illetve minősítési besorolását az  ARTISJUS a  szálláshely üzemeltetési 
engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartásában szereplő adatok és az ARTISJUS helyszíni ellenőrzése során 
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felvett adatok alapján a  szálláshelytípusokat meghatározó hatályos jogszabályi rendelkezések követelményei és 
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 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

* * *

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

Budapest, 2021. december 29.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
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