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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
1/2008. (II. 8.) GKM

rendelete

az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi
tevékenységek gyakorlásához szükséges

képesítésekrõl  szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet
módosításáról

A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  § (2) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -

kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1.  §

Az egyes ipar i, ke res ke del mi és ide gen for gal mi te vé -
keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té sek rõl  szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM ren de let mel lék le te e ren de let mel -
lék le te szerint módosul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, és a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon hatályát veszti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet az 1/2008. (II. 8.) GKM rendelethez

Az egyes ipar i, ke res ke del mi és ide gen for gal mi te vé keny sé gek gya kor lá sá hoz szük sé ges ké pe sí té sek rõl  szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM ren de let mel lék let „BEL- ÉS KÜLKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS, IDEGEN -
FORGALOM” al cí mé ben a

„Me leg- és hi deg kony hai éte lek ké szí té se (ki vé tel: pa la csin ta, lán gos, ham -
bur ger, hot-dog, me leg szend vics,  hurka, kol bász, pe cse nye sü té se, illetve ké -
szí té se)

Sza kács

Ven dég lá tó ér té ke sí tõ te vé keny ség* Pin cér”

szö veg rész he lyé be a

„Me leg- és hi deg kony hai éte lek ké szí té se (ki vé tel: pa la csin ta, lán gos, ham -
bur ger, hot-dog, me leg szend vics,  hurka, kol bász, pe cse nye sü té se, illetve ké -
szí té se, valamint gyors ét ter mi- és étel el adás ke re té ben való étel ké szí tés)

Sza kács

Ven dég lá tó ér té ke sí tõ te vé keny ség (ki vé ve: pa la csin ta, lán gos, ham bur ger,
hot-dog, me leg szend vics, hur ka, kol bász, pe cse nye sü té se, illetve ké szí té se,
valamint a gyors ét ter mi- és étel el adás)*

Pin cér

Gyors ét ter mi étel ké szí tés és el adás*, be le ért ve sa lá ta, piz za, csir ke da ra bok
sü té se, illetve ké szí té se

Gyors ét ter mi- és étel el adó”

szö veg lép.



Az oktatási és kulturális miniszter
2/2008. (II. 8.) OKM

rendelete

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról  szóló

17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról*

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – az el já rá si díj te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel 
egyet ér tés ben – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak
rend jé rõl, valamint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Ke ret tan ter vet jó vá ha gyás ra
a) a 2.  § (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ is ko la sza ka szok ra,
b) az is ko la sza kasz meg ha tá ro zott ré szé re, ré sze i re

(pl. be ve ze tõ és kez dõ sza kasz),
c) egyes pe da gó gi ai fel ada tok vég re haj tá sá hoz,
d) több is ko lai év fo lyam kü lön bö zõ tan tár gya it, tan -

anya gát érin tõ tan anyag hoz,
e) bár mely mû velt sé gi te rü let nek, tan tárgy nak a tel jes

köz ok ta tás idõ tar ta mát át fo gó ta ní tá sá hoz,
f) az ok ta tá si prog ram (pe da gó gi ai rend szer) ke ret tan -

ter vé re (prog ram tan terv)
le het be nyúj ta ni.”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ke ret tan ter vet – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 

mel lék le tek kel együtt – há rom írá sos (pa pír ala pú) pél -
dány ban és egy elekt ro ni kus adat hor do zón el ké szí tett pél -
dány ban, vagy elekt ro ni kus úton az Ok ta tá si Hi va tal hoz
(a továb biak ban: Hi va tal) kell be nyúj ta ni.”

2.  §

Az R. 5.  § (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

* A ren de let mel lék let tel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2008. évi
20. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, ame lyet az érin tett elõ fi ze tõk (is ko lák)
ké rés nél kül, más elõfizetõk ké rés re CD-n meg kap nak (te le fon:
266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da pest 62,
Pf. 357).

„(4) A ke ret tan ter vi bi zott ság mun ká já hoz szak ér tõ ket
vesz igény be. Szak ér tõ ként az mû köd het köz re, aki tan ter -
vi szak ér tõ ként sze re pel az Or szá gos szak ér tõi név jegy zé -
ken, il le tõ leg a Szak kép zé si szak ér tõi név jegy zé ken, és
részt vett a Hi va tal ál tal szer ve zett, a ke ret tan ter vi jó vá ha -
gyás sal kap cso la tos fel ké szí té sen a ke ret tan ter vi bi zott ság
aján lá sa alap ján. A szak ér tõ ket a ke ret tan ter vi bi zott ság ja -
vas la ta alap ján a Hi va tal kéri fel a köz re mû kö dés re.

(5) A ke ret tan ter vi bi zott ság a ja vas la tá nak meg ho za ta la 
elõtt két szak ér tõi vé le ményt sze rez be. A Hi va tal har ma -
dik szak ér tõt ak kor kér fel, ha a ke ret tan terv

a) a nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gek is ko lai ne ve lé sét, ok -
ta tá sát szol gál ja,

b) a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók is ko lai ne ve lé sét,
ok ta tá sát szol gál ja,

c) a két ta ní tá si nyel vû ok ta tást szol gál ja,
d) al ter na tív is ko lák szá má ra ké szült.
E har ma dik szak ér tõ nek az adott szak te rü le ten szer zett

leg alább há rom éves pe da gó gi ai gya kor lat tal kell ren del -
kez nie. A szak ér tõi vé le mé nye ket a jó vá ha gyá si el já rás
meg in dí tó já nak (a továb biak ban: be nyúj tó) ren del ke zé sé -
re kell bo csá ta ni.”

3.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A be nyúj tó nak el já rá si dí jat kell fi zet nie. Az el já rá -
si díj a 4.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban fog lalt ke ret -
tan ter vek ese tén év fo lya mon ként a min den ko ri mi ni mál -
bér össze ge, szak is ko la ese tén annak két sze re se. A 4.  §
(1) be kez dé sé nek c)–f) pont já ban le írt ke ret tan ter vek ese -
tén a tel jes el já rá si díj (mi ni mál bér össze ge) csak 12 év fo -
lyam ra ké szült ke ret tan terv re vo nat ko zik, amely össze get
ke ve sebb év fo lyam ese tén ará nyo san kell csök ken te ni. A
köz ok ta tás ról  szóló tör vény 95.  § (1) be kez dés j) pont ja
alap ján az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter köz ok ta tás-fej lesz -
tés sel kap cso la tos fel ada ta ként ki adás ra ke rü lõ aján lott ke -
ret tan ter vek ese tén a szak mai fe lül vizs gá lat el já rá si díja a
Hi va tal költ ség ve té sé be ke rül be épí tés re.”

(2) Az R. 6.  § (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e ren de let ben meg ál la pí tott el já rá si dí jat a Hi va -
tal 10032000-00282637-00000000 szá mú szám lá já ra kell
be fi zet ni.”

4.  §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a ren del ke zé se it a hatályba lépését köve -
tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ke ret tan ter vek ki adá sá ról, be ve ze té sé rõl és al kal -
ma zá sá ról  szóló 28/2000. (IX. 21.) OM ren de let 8.  §
(3) be kez dé se, valamint az 1. szá mú mel lék let I. Ke ret tan -
terv az alap fo kú ne ve lés-ok ta tás elsõ sza ka szá ra (1–4. év -
fo lyam) fe je ze te.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
5.  § (1), (7), (8) be kez dé se i ben „az OKÉV” szö veg rész he -
lyé be „a Hi va tal”, a 4.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban

„a Nem ze ti Szak kép zé si In té zet” szö veg rész he lyé be
„a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet”, a 6.  §
(5) be kez dé sé ben „a KFPT” szö veg rész he lyé be „a Hi va -
tal” szö veg lép.

(4) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15. na pon
vesz ti ha tá lyát.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
k ö z l e m é n y e

V 08
a vendéglátó üzletek és kereskedelmi szálláshelyek számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános

elõadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült
másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint

a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl

A jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lók ál tal tör té nõ fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS a szer zõi
jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 16.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  § (2) be kez dé sé ben, 25.  § (1),
(4), (5), (6) be kez dé sé ben, to váb bá a II. fe je zet 1. c), 1. f), 1. i), 1. l) és 1. m) pont jai te kin te té ben a 28.  § (2) és (3) be kez dé -
sé ben és a 90.  § (1) be kez dé sé ben, valamint a 92.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, to váb bá a 77.  §-ban
fog lalt jo gok te kin te té ben a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel (MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö -
vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val (MSZSZ-EJI) egyet ér tés ben az iro dal mi és ze ne mû vek nem szín pa di nyil vá -
nos elõ adá sá nak, illetve nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se fe jé ben, valamint ke res ke del mi cél ból ki adott
hang fel vé te lek vagy ar ról ké szült má so la tok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ aláb bi szer zõi és szom szé dos jogi
jog dí ja kat (a továb biak ban együtt: jog díj), valamint a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it ál la pít ja meg:

I. Fejezet

VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. Ven dég lá tó üz le tek ben (ki vé ve a 2., 3. és 12. pont ban meg ha tá ro zott ven dég lá tó üz le te ket) tör té nõ gépzene-
 felhasználás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

1. a)  Gyógy- és üdü lõ he lyek nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé sek ese tén na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán 
túl nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

20 órá ig 
nyit va

I. ka te gó ria: 1886 1441 1160 890
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei,
 valamint ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó,
kávé zó, ká vé ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb
ven dég lá tó üz let, ame lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he -
lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást 
nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa a II. ka te -
gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.



24 órán 
túl nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

20 órá ig 
nyit va

II. ka te gó ria: 1200 773 650 545
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la mint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé -
ház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz -
let, ame lyek a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó
üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és
ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó -
ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín -
vonalát.

III. ka te gó ria: 732 527 420 342
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó,
 kávéház, tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb vendég -
látó üz let, ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a
IV., il let ve az V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a II. kategóriába
sorolt üzletek színvonalát.

IV. ka te gó ria: 557 426 353 293
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik
el.

V. ka te gó ria: 317 252 180 162
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let,
ame lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik
el.

1. b) Bu da pes ten na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán 
túl nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

20 órá ig 
nyit va

I. ka te gó ria: 1911 1441 1166 896
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la mint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame -
lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le -
né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát
meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 1312 850 698 594
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, va la mint ét te -
rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel- és sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek 
a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ
szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol -
gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á -
ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 808 586 469 377
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame -
lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., il let ve az V. ka -
te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.
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24 órán 
túl nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

20 órá ig 
nyit va

IV. ka te gó ria: 574 426 366 301
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame -
lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 348 270 192 162
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek 
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. c) 50 000 fõ fö löt ti te le pü lé se ken, me gye szék he lye ken és me gyei jogú vá ro sok ban na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán 
túl nyit va

24 órá ig
 nyit va

22 órá ig 
nyit va

21 órá ig 
nyit va

I. ka te gó ria: 1290 1067 914 709
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame -
lyek a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel
meg egye zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le -
né se és szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát
meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 949 703 504 432
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint ét te -
rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a
3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ
szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol -
gál ta tá sa meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á -
ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 721 498 390 330
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame -
lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., illetve az V. ka -
te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

IV. ka te gó ria: 557 401 353 293
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame -
lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 328 246 180 157
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek 
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. d) Vá ros 20 001–50 000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán 
túl nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

21 órá ig 
nyit va

I. ka te gó ria: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek
a 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye -
zõ szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és
szol gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.
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24 órán 
túl nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

21 órá ig 
nyit va

II. ka te gó ria: 755 586 480 372
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint ét te rem, 
sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea ház, cuk -
rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a 3* ke res -
ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg -
ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le -
tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 668 463 353 317
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., illetve az V. kategó -
riába, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

IV. ka te gó ria: 539 377 336 270
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame -
lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 316 240 173 149
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. e) Vá ros 10 001–20 000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl
nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

21 órá ig 
nyit va

I. ka te gó ria: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint
ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek
4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ 
szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol -
gál ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 726 574 469 353
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint ét te rem, 
sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea ház, cuk -
rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a 3* ke res -
ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg -
ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le -
tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 627 440 336 293
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház,
tea ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., illetve az V. ka te gó ri á -
ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

IV. ka te gó ria: 509 360 317 257
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame -
lyek a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 305 228 162 144
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.
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1. f) Vá ros 10 000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl
nyit va

24 órá ig 
nyit va

22 órá ig 
nyit va

21 órá ig 
nyit va

I. ka te gó ria: 1277 1060 903 703
A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint
 étterem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a 4* 
és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ
szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál -
ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 698 545 445 342
A 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le tei, valamint ét te rem,
sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea ház, cuk -
rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a 3* ke res -
ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú
szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg -
ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek
szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 591 416 324 276
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., illetve az V. kategó -
riába, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

IV. ka te gó ria: 480 345 312 240
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame lyek 
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 299 222 157 132
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. g) Egyéb te le pü lés 5000 fõ fö löt t na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl
nyit va

24 órá ig
nyit va

22 órá ig
nyit va

21 órá ig
nyit va

I. ka te gó ria: 903 703 609 469
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lye ka 4*
és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ
szín vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál -
ta tá sa a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 633 450 340 276
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek
a 3* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín -
vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa 
meg ha lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. kategó riába so rolt üz -
le tek szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 487 363 257 222
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek
meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., illetve az V. ka te gó ri á -
ba, de nem éri el a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.
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24 órán túl
nyit va

24 órá ig
nyit va

22 órá ig
nyit va

21 órá ig
nyit va

IV. ka te gó ria: 422 340 209 186
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame lyek 
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 264 180 144 102
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. h) Egyéb te le pü lés 1001–5000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl
nyit va

24 órá ig
nyit va

22 órá ig
nyit va

21 órá ig
nyit va

I. ka te gó ria: 903 703 609 469
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lye ka 4*
és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín -
vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa
a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.

II. ka te gó ria: 599 440 328 70
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a 3*
ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú 
szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha -
lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek
szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 463 334 240 198
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da,
étel-, sa lá ta bár és mind azon üz le tek, ame lyek meg je le né se és szol gál ta -
tá sa meg ha lad ja a IV., illetve az V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a II. ka te -
gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

IV. ka te gó ria: 405 328 198 180
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame lyek
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 251 173 108 96
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

1. i) Egyéb te le pü lés 1000 fõig na pon ta

A jog díj meg fi ze té se szem pont já ból al kal ma zott be so ro lás:

24 órán túl
nyit va

24 órá ig
nyit va

22 órá ig
nyit va

21 órá ig
nyit va

I. ka te gó ria: 903 703 609 463
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a 4*
és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín -
vo na lú szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa
a II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát meg ha lad ja.

2008/20. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 825



24 órán túl
nyit va

24 órá ig
nyit va

22 órá ig
nyit va

21 órá ig
nyit va

II. ka te gó ria: 405 323 241 198
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, ká vé zó, ká vé ház, tea -
ház, cuk rász da, étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek a 3*
ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i vel meg egye zõ szín vo na lú 
szol gál ta tást nyúj ta nak, és ame lyek meg je le né se és szol gál ta tá sa meg ha -
lad ja a III. ka te gó ri á ba, de nem éri el az I. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek
szín vo na lát.

III. ka te gó ria: 323 241 186 162
Ét te rem, sö rö zõ, bo ro zó, nap pa li bár, eszp resszó, to váb bá cuk rász da,
étel-, sa lá ta bár és egyéb ven dég lá tó üz let, ame lyek meg je le né se és szol -
gál ta tá sa meg ha lad ja a IV., illetve az V. ka te gó ri á ba, de nem éri el a
II. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát.

IV. ka te gó ria: 246 192 157 114
Ital bolt, kocs ma, sön tés, büfé és egyéb olyan ven dég lá tó üz let, ame lyek
a III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

V. ka te gó ria: 217 132 89 89
Cuk rász da, fagy lal to zó, sze szes ital-ér té ke sí tés nél kü li üz let, ame lyek a
III. ka te gó ri á ba so rolt üz le tek szín vo na lát nem érik el.

2. Ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i ben tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén az
1. pont sze rin ti szer zõi jog dí jat kell fi zet ni, ki vé ve az aláb bi ese te ket:

A 4* és 5* ke res ke del mi szál lás he lyek ven dég lá tó üz le te i ben gép ze ne-fel hasz ná lás ese tén egyéb te le pü lé sen [I. fe je -
zet 1. g) 1. h), 1. i)]:

  21 órá ig tör té nõ nyit va tar tás ese tén na pon ta 484 Ft
  22 órá ig tör té nõ nyit va tar tás ese tén na pon ta 629 Ft
  24 órá ig tör té nõ nyit va tar tás ese tén na pon ta 726 Ft
  24 órán túli nyit va tar tás ese tén na pon ta 933 Ft

össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

3. Éj sza kai szó ra ko zó he lye ken (ki vé tel disz kó) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

3.1. Be lé põ díj, kö te le zõ fo gyasz tá si díj nél kü li ven dég lá tó üz le tek ben:

   a) Gyógy- és üdü lõ he lyek nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, ki emelt 
     tu risz ti kai hely sé gek ben, va la mint Bu da pes ten na pon ta 2 150 Ft
   b) Vá ro sok ban na pon ta 1 380 Ft
   c) Egyéb te le pü lé se ken na pon ta 65 Ft

össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

3.2. Be lé põ díj, kö te le zõ fo gyasz tá si díj sze dé se ese tén

   a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, ki emelt 
     tu risz ti kai hely sé gek ben, valamint Bu da pes ten na pon ta 3 150 Ft
   b) Vá ro sok ban na pon ta 2 380 Ft
   c) Egyéb te le pü lé se ken na pon ta 1 965 Ft

össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

4. Ze ne gép út ján tör té nõ ze ne fel hasz ná lás: Ha az 1., 2., 3. és a 12. a) pont ban meg ha tá ro zott gép ze ne-fel hasz ná lás
olyan esz köz al kal ma zá sá val (pl. ze ne gép, tánc gép)  valósul meg, amely le he tõ vé te szi, hogy a kö zön ség tag ja egyé ni leg
vá lassza ki a meg hall gat ni kí vánt ze ne mû vet, ak kor az 1., 2., 3., illetve a 12. a) pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj
20%-kal emel ke dik.

5.1. Hát tér jel le gû élõ ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.2. pont) ese tén az 1., 2., illetve a 3. pont ban meg ál la pí tott
összeg 150%-át kell szer zõi jog díj ként fi zet ni.

826 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/20. szám



5.2. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább két ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re irá -
nyuló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), az 1., 2., illetve a 3. pont ban meg ál la pí tott összeg 120%-át kell szer -
zõi jog díj ként fi zet ni.

5.3. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább négy ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re
irá nyuló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), az 1., 2., illetve a 3. pont ban meg ál la pí tott összeg 105%-át kell
szer zõi jog díj ként fi zet ni.

5.4. Ha a fel hasz ná ló gép ze ne-fel hasz ná lást (III. fe je zet 15.1. pont) és élõ ze ne-fel hasz ná lást (III. fe je zet 15.2. pont) is
meg valósít, a gép ze ne-fel hasz ná lás ra esõ jog dí jat az 1., illetve 2. pont alap ján olyan nyit va tar tá si idõ alap ján kell meg ál -
la pí ta ni, mint ha az üz let az élõ ze ne-fel hasz ná lás meg kez dé sé nek idõ pont já ig len ne csak nyit va.

5.5. Az 5.1–5.3. pon tok alap ján az élõ ze ne-fel hasz ná lás fe jé ben fi ze ten dõ jog díj ból a fel hasz ná lót 20%-os mér té kû
jog díj ked vez mény il le ti meg, ha az élõ ze ne-fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a III. fe je zet 6. pont já ban meg ha tá ro zott adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek két nap tá ri ne gyed éven ke resz tül, illetve idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés
tel jes idõ tar ta má ra hi ány ta la nul és pon tos tar ta lom mal ele get tett. A jog díj ked vez mény utó lag, az adat szol gál ta tás sal
érin tett utol só nap tá ri ne gye dé vet (idényt) kö ve tõ nap tá ri ne gyed év re (idény re) ese dé kes jog díj ból mind ad dig jár, amíg
az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek a fel hasz ná ló az elõzõ mon dat sze rint eleget tesz.

6. Disz kóp rog ram, tán cos ren dez vény ke re té ben tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb -
bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, valamint
Bu da pes ten ese ten ként 6 190 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 4 890 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 3 270 Ft

7. Ze nés tán cos ren dez vény (pél dá ul bál) ese tén, ha annak so rán ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet
15.2. pont) tör té nik, az aláb bi össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, valamint
Bu da pes ten ese ten ként 6 420 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 5 130 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 3 590 Ft

8. Fõ mû sor szám (ren dez vény) ke re té ben tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) – elõ adó mû vész (tán -
cos, ar tis ta stb.) fel lé pé se, ka ra o ke mû sor, to váb bá tánc nél kü li le mez be mu ta tó – ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi -
zet ni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, valamint Bu da pes ten
ese ten ként 2 470 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 2 220 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 1 730 Ft

9. Fõ mû sor szám (ren dez vény) ke re té ben tör té nõ ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.2. pont) – elõ adó mû -
vész (éne kes, ze nész stb.) fel lé pé se – ese tén az aláb bi össze gû szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

a) Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, valamint Bu da pes ten
ese ten ként 2 440 Ft

b) Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban, vá ro sok ban ese ten ként 2 110 Ft
c) Egyéb te le pü lé sen ese ten ként 1 620 Ft

10.1. Az 1., 2., 3.1., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí jak (e pont al kal ma zá sá ban: az alap szer zõi
jog díj) al kal ma zá sa kor, ab ban az eset ben, ha a ven dég lá tó üz let ben, illetve a ren dez vény so rán nem szed nek be lé põ dí jat,
illetve nincs kö te le zõ fo gyasz tás, a ven dég lá tó üz let be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve:

1–50 fõig az alap szer zõi jog dí jat,
51–100 fõig az alap szer zõi jog díj 10%-kal nö velt össze gét,
101–200 fõig az alap szer zõi jog díj 20%-kal nö velt össze gét,
201–300 fõig az alap szer zõi jog díj 50%-kal nö velt össze gét,
300 fõ fe let t az alap szer zõi jog díj 100%-kal nö velt össze gét kell meg fi zet ni.
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10.2. A ven dég lá tó üz let be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve a 3.2. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lás ese tén, az ott
meg ál la pí tott szer zõi jog dí jat alap szer zõi jog díj nak te kint ve, a 10.1. pont sze rint nö velt összeg ben kell a szer zõi jog dí jat
meg fi zet ni.

10.3. A 20 fõ be fo ga dó ké pes sé get meg nem ha la dó ven dég lá tó üz le tek alap szer zõi jog dí ja 20%-kal csök kent he tõ, ha
a fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs és a be je len té si (III. fe je zet 4. pont) kö te le -
zett sé gé nek ele get tett, valamint a csök ken tést a ven dég lá tó üz let hát rá nyos kö rül mé nyei, így kü lö nö sen a ven dég lá tó üz -
let te le pü lé sen be lü li el he lyez ke dé se, illetve ka te gó ri á ján be lü li ala cso nyabb szín vo na la in do kol ja.

11.1. Az 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül be lé põ díj sze dé se ese tén a he lyi -
ség be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve min den meg kez dett 50 fõ után a két leg drá gább be lé põ díj nak meg fe le lõ össze gû to -
váb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

11.2. A 6., 7., 8. és 9. pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül kö te le zõ fo gyasz tá si díj ese tén a he lyi ség be fo -
ga dó ké pes sé gét ala pul véve min den meg kez dett 50 fõ után egy kö te le zõ fo gyasz tá si díj nak meg fe le lõ össze gû to váb bi
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

12. Al kal mi áru sí tást vég zõ ven dég lá tó üz le tek ze ne fel hasz ná lá sa: Egy- vagy több na pos ren dez vény hez kap cso ló dó,
ön ál ló ze ne fel hasz ná lást al kal mi áru sí tás ke re té ben vég zõ ven dég lá tó üz le tek üze mel te tõ i nek na pon ta az aláb bi szer zõi
jog dí jat kell fi zet ni:

a) Gép ze ne-fel hasz ná lás 
(III. fe je zet 15.1. pont)

b) Élõ ze ne-fel hasz ná lás 
(III. fe je zet 15.2. pont)

c) Disz kóp rog ram, 
fõ mû sor szám

1–100 fõig 1 660 Ft 3 340 Ft 8 270 Ft
101–200 fõig 1 970 Ft 3 940 Ft 8 270 Ft
201–500 fõig 2 560 Ft 4 990 Ft 8 270 Ft
500 fõ fe lett 3 340 Ft 6 640 Ft 8 270 Ft

13. Szom szé dos jogi jog díj: Az 1., 2., 3., 4., 6., 8., 10., 11. és 12. a) és c) pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon
fe lül to váb bi 21,5% az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it (MSZSZ-EJI, illetve
MAHASZ) il le tõ jog dí jat is meg kell fi zet ni azok ban a ven dég lá tó üz le tek ben, ahol ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel -
vé tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don tör té nõ köz vet len vagy köz ve tett nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re al -
kal mas tech ni kai esz köz (bár mi lyen be ren de zés) áll ren del ke zés re a fel so rolt pon tok ban em lí tett gép ze ne-fel hasz ná lás -
hoz (III. fe je zet 15.1. pont).

II. Fejezet

SZÁLLÁSHELYEK ZENEFELHASZNÁLÁSA

1. Ke res ke del mi szál lás he lye ken tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí -
jat kell fi zet ni:

1. a) Szál lo dák, gyógy szál lo dák, well ness szál lo dák, illetve gar ni szál lo dák, csil lag be so ro lás sal ren del ke zõ apart -
man há zak kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.) tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén he lyi sé -
gen ként (a ven dég lá tó-ipa ri ki szol gá lás ke re te in kí vül) az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

5* és 4* szál lo dák ban 18 100 Ft
3* szál lo dák ban 11 860 Ft
2* és 1* szál lo dák ban 6 470 Ft

1. b) Szál lo dák, gyógy szál lo dák, well ness szál lo dák, illetve gar ni szál lo dák, csil lag be so ro lás sal ren del ke zõ apart man -
há zak kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy lég tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ drink bá rok ban, presszók ban
köz pon ti lag tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

5* és 4* szál lo dák ban 37 860 Ft
3* szál lo dák ban 22 460 Ft
2* és 1* szál lo dák ban 15 180 Ft

A fen ti 1. a) és 1. b) pont sze rin ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég -
zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû gép ze ne-fel hasz ná lás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös
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he lyi ség gel egy lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény I. fe je -
ze té ben egyéb ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fizetni.

1. c) Szál lo dák, gyógy szál lo dák, well ness szál lo dák, gar ni szál lo dák, illetve apart man há zak szo bá i ban tör té nõ
gépzene- felhasználás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén a szál lás hely szo ba szá má tól és a csil lag be so ro lás tól füg gõ en az aláb -
bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

4* és 5* szál lás he lyek:

10 szo bá ig 4 850 Ft
11–25 szo bá ig 8 030 Ft
26–50 szo bá ig 16 210 Ft
51–100 szo bá ig 24 330 Ft
101–150 szo bá ig 32 860 Ft
151–200 szo bá ig 41 260 Ft
201–250 szo bá ig 41 900 Ft
251–300 szo bá ig 44 940 Ft
301–350 szo bá ig 47 350 Ft
351–400 szo bá ig 51 030 Ft
401–500 szo bá ig 53 860 Ft
500 szo ba fe lett 56 280 Ft

3* szál lás he lyek:

10 szo bá ig 4 620 Ft
11–25 szo bá ig 7 650 Ft
26–50 szo bá ig 15 440 Ft
51–100 szo bá ig 23 170 Ft
101–150 szo bá ig 31 300 Ft
151–200 szo bá ig 39 300 Ft
201–250 szo bá ig 40 700 Ft
251–300 szo bá ig 42 800 Ft
301–350 szo bá ig 45 100 Ft
351–400 szo bá ig 48 600 Ft
401–500 szo bá ig 51 300 Ft
500 szo ba fe lett 53 600 Ft

1* és 2* szál lás he lyek:

10 szo bá ig 4 390 Ft
11–25 szo bá ig 7 270 Ft
26–50 szo bá ig 14 670 Ft
51–100 szo bá ig 22 010 Ft
101–150 szo bá ig 29 730 Ft
151–200 szo bá ig 37 330 Ft
201–250 szo bá ig 38 660 Ft
251–300 szo bá ig 40 660 Ft
301–350 szo bá ig 42 840 Ft
351–400 szo bá ig 46 170 Ft
401–500 szo bá ig 48 370 Ft
500 szo ba fe lett 50 920 Ft

1. d) Pan zi ók, fo ga dók, mo te lek, csil lag be so ro lás nél kü li apart man há zak kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.) tör -
té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén (a ven dég lá tó ki szol gá lás ke re te in kí vül) az aláb bi havi szer zõi
jog dí jat kell fi zet ni:

– Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, va la mint Bu da pes ten 9 400 Ft
– Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban 8 570 Ft
– Vá ro sok ban 6 190 Ft
– Egyéb te le pü lé sen 5 000 Ft
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Az 1. d) pont sze rin ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég zett, ki fe je -
zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös he lyi ség gel egy
lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény I. fe je ze té ben egyéb -
ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fizetni.

1. e) Pan zi ók, fo ga dók, mo te lek, csil lag be so ro lás nél kü li apart man há zak kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy
lég tér ben azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ drink bá rok ban, presszók ban köz pon ti lag tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe -
je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

– Gyógy- és üdü lõ hely nek, üdü lõ te lep nek nyil vá ní tott te le pü lé se ken, va la mint Bu da pes ten 17 000 Ft
– Me gye szék he lyen, me gyei jogú vá ro sok ban 15 300 Ft
– Vá ro sok ban 11 100 Ft
– Egyéb te le pü lé sen 9 160 Ft

Az 1. e) pont sze rin ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég zett, ki fe je -
zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös he lyi ség gel egy
lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény I. fe je ze té ben egyéb -
ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fi zet ni.

1. f) Pan zi ók, fo ga dók, mo te lek, csil lag be so ro lás nél kü li apart man há zak szo bá i ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás
(III. fe je zet 15.1. pont) ese tén a szál lás hely szo ba szá má tól füg gõ en az aláb bi havi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

5 szo bá ig 4 020 Ft
6–10 szo bá ig 5 100 Ft
11–25 szo bá ig 6 750 Ft
25 szo ba fe lett 8 100 Ft

1. g) Kem pin gek és üdü lõ há zak kö zös he lyi sé ge i ben tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén
(a ven dég lá tó ki szol gá lás ke re te in kí vül) a kem pin gek és az üdü lõ há zak fé rõ he lyé tõl füg gõ en he lyi sé gen ként ha von ta:

500 fé rõ he lyig 6 540 Ft

  – min den to váb bi meg kez dett 100 fõ fé rõ hely után ha von ta to váb bi 870 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

1. h) Kem pin gek és üdü lõ há zak kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy lég tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ
drink bá rok ban, presszók ban köz pon ti lag tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén ha von ta

500 fé rõ he lyig 12 850 Ft

  – ezen fe lül min den meg kez dett 100 fõ fé rõ hely után ha von ta to váb bi 1 690 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

A fen ti 1. g) és 1. h) pont sze rin ti jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék he lyi ség) vég -
zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha a kö zös he lyi -
ség gel egy lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le mény I. fe je ze té -
ben egyéb ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fizetni.

1. i) A kem pin gek és üdü lõ há zak szo bá i ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén a szál lás hely
fé rõ he lye i nek szá má tól füg gõ en ha von ta az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

50 fé rõ he lyig 2 610 Ft
100 fé rõ he lyig 3 500 Ft
100 fé rõ hely fe lett 3 780 Ft

1. j) Tu ris ta há zak, hos te lek, mun kás szál lá sok és egyéb szál lás he lyek kö zös he lyi sé ge i ben (tár sal gó, hall stb.) tör té nõ
gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén (ven dég lá tó ki szol gá lás ke re te in kí vül) he lyi sé gen ként ha von ta
4 400 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

1. k)  Tu ris ta há zak, hos te lek, mun kás szál lá sok és egyéb szál lás he lyek kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy
lég tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû kö dõ drink bá rok ban, presszók ban köz pon ti lag tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe -
je zet 15.1. pont) ese tén ha von ta 8 500 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

A fen ti 1. j) és 1. k) pont ban meg ha tá ro zott jog dí jak ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mellék -
helyiség) vég zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha
a kö zös he lyi ség gel egy lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le -
mény I. fe je ze té ben egyéb ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fi zet ni.
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1. l) Tu ris ta há zak, hos te lek, mun kás szál lá sok és egyéb szál lás he lyek szo bá i ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe -
je zet 15.1. pont) ese tén a szál lás hely fé rõ he lyé tõl füg gõ en ha von ta az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

50 fé rõ he lyig 1 700 Ft
100 fé rõ he lyig 2 040 Ft
100 fé rõ hely fe lett 2 320 Ft

1. m) Üdü lõk ben, üdü lõ szö vet ke ze tek ben és egész ség ügyi in téz mé nyek ben ke res ke del mi szál lás hely ként ér té ke sí tett 
szo bák ban tör té nõ nyil vá nos gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén a szál lo dai szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

2.1. Ke res ke del mi szál lás he lye ken tör té nõ élõ ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.2. pont): Az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e);
1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás ese tén az 1. a)–1. b);
1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k) pon tok ban meg ál la pí tott összeg 150%-a a fi ze ten dõ jog díj.

2.2. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább két ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re irá -
nyuló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), ab ban az eset ben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pon tok ban meg ál la pí tott összeg 120%-a a fi ze ten dõ jog díj.

2.3. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább négy ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re
irá nyuló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), ab ban az eset ben az 1. a)–1. b); 1. d)–1. e); 1. g)–1. h) és 1. j)–1. k)
pon tok ban meg ál la pí tott összeg 105%-a a fi ze ten dõ jog díj.

2.4. A 2.1–2.3. pon tok alap ján az élõ zene fe jé ben fi ze ten dõ jog díj ból a fel hasz ná lót 20%-os mér té kû jog díj ked vez -
mény il le ti meg, ha az élõ ze ne-fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a III. fe je zet 6. pont já ban meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé nek egy nap tá ri éven át, illetve idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tel jes idõ tar ta má ra hi ány ta la -
nul és pon tos tar ta lom mal ele get tesz. A jog díj ked vez mény utó lag, az adat szol gál ta tás sal érin tett nap tá ri évet (idényt)
kö ve tõ nap tá ri évre (idény re) ese dé kes jog díj ból mind ad dig jár, amíg az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek a fel hasz ná ló
az elõzõ mon dat sze rint ele get tesz.

3. Nem ke res ke del mi szál lás he lye ken tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi össze gû
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

3. a) Üdü lõk és üdü lõ szö vet ke ze tek kö zös he lyi sé ge i ben (a ven dég lá tó ki szol gá lás ke re te in kí vül) tör té nõ gép ze -
ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.1. pont) ese tén a szál lás hely fé rõ he lyé tõl füg gõ en he lyi sé gen ként ha von ta az aláb bi szer -
zõi jog dí jat kell fi zet ni:

20 fé rõ he lyig 3 920 Ft
21–50 fé rõ he lyig 4 890 Ft
51–100 fé rõ he lyig 5 880 Ft
101–300 fé rõ he lyig 7 830 Ft
300 fé rõ hely fe lett 9 790 Ft

3. b) Üdü lõk és üdü lõ szö vet ke ze tek kö zös he lyi sé ge i vel (tár sal gó, hall stb.) egy lég tér ben, azo nos üze mel te tõ vel mû -
kö dõ, el té rõ pro fi lú ér té ke sí té si he lye ken köz pon ti lag tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás ese tén a szál lás hely fé rõ he lyé tõl
füg gõ en ha von ta az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

20 fé rõ he lyig 7 800 Ft
21–50 fé rõ he lyig 9 780 Ft
51–100 fé rõ he lyig 11 710 Ft
101–300 fé rõ he lyig 15 590 Ft
300 fé rõ hely fe lett 19 510 Ft

A fen ti 3. a) és 3. b) pont ban meg ál la pí tott jog díj té te lek ki ter jed nek a ki se gí tõ he lyi sé gek ben (pl. lift, fo lyo só, mel lék -
he lyi ség) vég zett, ki fe je zet ten hát tér ze ne jel le gû ze ne szol gál ta tás jog díj ára is. Nem al kal maz ha tók ab ban az eset ben, ha
a kö zös he lyi ség gel egy lég tér ben más ven dég lá tó üz let is mû kö dik. Ilyen kor e ven dég lá tó üz le tek re az e jog díj köz le -
mény I. fe je ze té ben egyéb ként meg ál la pí tott jog dí jat kell fizetni.

4.1. Nem ke res ke del mi szál lás he lye ken tör té nõ élõ ze ne-fel hasz ná lás (III. fe je zet 15.2. pont) A 3. a)–3. b) pon tok ban
meg ha tá ro zott ese tek ben ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás ese tén a 3. a), illetve a 3. b) pon tok ban meg ál la pí tott összeg
150%-a a fi ze ten dõ jog díj.

4.2. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább két ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re irá -
nyuló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), ab ban az eset ben a 3. a)–3. b) pon tok ban meg ál la pí tott összeg
120%-a a fi ze ten dõ jog díj.
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4.3. Amennyi ben a fel hasz ná ló leg alább négy ze nészt al kal maz mun ka vi szony ban vagy rend sze res mun ka vég zés re
irá nyuló szer zõ dés alap ján (leg alább egy ne gyed év re), ab ban az eset ben a 3. a)–3. b) pon tok ban meg ál la pí tott összeg
105%-a a fi ze ten dõ jog díj.

4.4. A 4.1.–4.3. pon tok alap ján az élõ ze ne-fel hasz ná lás fe jé ben fi ze ten dõ jog díj ból a fel hasz ná lót 20%-os mér té kû
jog díj ked vez mény il le ti meg, ha az élõ ze ne-fel hasz ná lás sal össze füg gõ, a III. fe je zet 6. pont já ban meg ha tá ro zott adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek egy nap tá ri éven át, illetve idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tel jes idõ tar ta -
má ra hi ány ta la nul és pon tos tar ta lom mal ele get tesz. A jog díj ked vez mény az adat szol gál ta tás sal érin tett nap tá ri évet
(idényt) kö ve tõ nap tá ri évre (idény re) ese dé kes jog díj ból mind ad dig jár, amíg az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek a fel -
hasz ná ló az elõzõ mon dat sze rint ele get tesz.

5. Ma gán szál lás he lye ken (fi ze tõ-ven dég lá tás, fa lu si szál lás adás) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén ha von ta 3 800 Ft
jog dí jat kell fi zet ni.

6. Ze ne gép út ján tör té nõ ze ne fel hasz ná lás: Ha az 1., 3. és 5. pon tok ban meg ha tá ro zott gép ze ne-fel hasz ná lás (III. fe -
je zet 15.1. pont) olyan esz köz al kal ma zá sá val (pl. ze ne gép, tánc gép)  valósul meg, amely le he tõ vé te szi, hogy a kö zön ség
tag ja egyé ni leg vá lassza ki a meg hall gat ni kí vánt ze ne mû vet, ak kor az 1., 3., illetve 5. pont ban meg ál la pí tott jog díj
20%-kal emel ke dik.

7. Szom szé dos jogi jog díj: Az 1., 3., 5. és 6. pon tok ban meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kon fe lül to váb bi 21,5% az elõ -
adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) il le tõ jog dí jat is
meg kell fi zet ni a fel so rolt pon tok ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ese tén, ahol ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé -
tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don tör té nõ köz vet len vagy köz ve tett nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re al kal -
mas tech ni kai esz köz (bár mi lyen be ren de zés) áll ren del ke zés re a fel so rolt pon tok ban em lí tett gép ze ne-fel hasz ná lás hoz
(III. fe je zet 15.1. pont).

III. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.1. A je len kö zös jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS jo go sult a sa ját ne vé ben a fel hasz ná lók kal szem ben el jár -
ni, a fel hasz ná lá si en ge dé lye ket meg ad ni, a jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a fel hasz ná lók nak jog díj fi -
ze té si ér te sí tõt, illetve szám lát ki bo csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az
ARTISJUS a je len jog díj köz le mény alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi
füg gõ vé. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt
meg fi ze tett jog díj, illetve jog díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû
fel hasz ná lá si en ge délyt szerez.

1.2. A díj fi ze tés sel leg alább ne gyed éves idõ szak ra – en nél rö vi debb idény jel le gû üze mel te tés ese tén pe dig az üze -
mel te tés tel jes idõ tar ta má ra – elõ ze tesen kell jo got sze rez ni a fel hasz ná lás ra, azaz elõ ze tesen kell meg fi zet ni a jog dí jat
[Szjt. 25.  § (5) be kez dés].

2.1. A je len jog díj köz le mény I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ze ne fel hasz ná lá sok ese tén az üz let mû kö dé si en ge dé lyé ben 
vagy tar tal mi lag en nek meg fe le lõ köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott üze mel te tõ mi nõ sül fel hasz ná ló nak. A jog -
dí jat a fel hasz ná ló kö te les fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás ról a 2.2. pont ren del ke zik.

2.2. Ha ese ti ren dez vény szer ve zé se so rán a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná ló és olyan sze mély, akit a je len pont 
sze rint az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek kell te kin te ni, úgy ál la pod nak meg, hogy a je len jog díj köz le mény sze rin ti jog -
dí jat e sze mély fi ze ti meg az ARTISJUS a fel hasz ná ló és az em lí tett sze mély ilyen meg ál la po dá sá hoz, mint tar to zás át vál -
la lás hoz jo go sult ként hoz zá já rul hat [Ptk. 332.  §]. Az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek azt kell te kin te ni, akit a bár mi lyen
for má ban sze dett be lé põ díj, valamint a bár mely jog cí men a nyil vá nos elõ adás sal össze füg gés ben be fo lyó egyéb be vé tel
(rek lám- és szpon zor be vé tel, illetve tá mo ga tás stb.) meg il let. Ha a nyil vá nos elõ adást meg valósító ren dez vényt vagy
annak egy ré szét a szer ve zõ ál tal igény be vett har ma dik sze mély (szer ve zet) szer ve zi, a ren dez vény szer ve zõ jé nek a har -
ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võt kell te kin te ni, amennyi ben a be vé tel a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet)
igény be ve võ nél ke let ke zik. Eb ben az eset ben a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) a szer ve zé sért (köz re mû kö dé sért) meg -
il le tõ (meg bí zá si vagy egyéb) díj nem mi nõ sül be vé tel nek.
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3.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be vé te len a je gyek, bér le tek el adá sá ból szár ma zó be vé telt, valamint a
bár mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést (pl. egyéb, be lé põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, valamint a bár mi lyen jog cí men be -
fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt, illetve tá mo ga tást stb.), to váb bá do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel nyúj -
tott szol gál ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá -
lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed.

3.2. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes (tisz te let-, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a szer -
zõi jog díj alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga lom ban leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett jegy el len ér té két
kell figye lembe ven ni.

3.3. Ha a jog díj szá mí tás alap ja tár gya az áfá nak, ab ban az eset ben be vé tel alatt az áfa nél kü li be vé tel ér ten dõ.
Amennyi ben a szer zõi jog díj meg ha tá ro zá sa kor be lé põ dí jat kell figye lembe ven ni, ak kor a szá mí tás alap ja a be lé põ díj
áfa nél kü li össze ge.

3.4. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak kell te kin te ni min den olyan fi ze tés áfát nem tar tal ma zó össze -
gét, amely elõ fel té te le a mû so ros elõ adá son vagy tánc mu lat sá gon  való rész vé tel nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado -
mány jegy, meg hí vó, egyé ni azo no sí tó stb.). Nem mi nõ sül be lé põ jegy nek a tu risz ti kai vál lal ko zás ál tal szer ve zett ide gen -
for gal mi jel le gû ren dez vény nek a ven dég lá tó-ipa ri szol gál ta tá so kon kí vü li ré szé re be sze dett rész vé te li díja.

4. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a már
meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt. 25.  § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze tesen kö te les az AR TIS -
JUS-nak be je len te ni.

5.1. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa kö ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy meg -
vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé nek [Szjt. 25.  § (4) be kez dés] nem tesz ele get, és az ARTISJUS csak
az ellen õr zés so rán sze rez tu do mást a fel hasz ná lás ról, az Szjt. 25.  § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz ná ló – a kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely nek össze ge a fi ze ten dõ
szer zõi jog díj össze gé vel egye zik meg.

5.2. Ha a fel hasz ná ló az Szjt. 25.  § (4) be kez dé se alap ján a fel hasz ná lás meg szün te té sét az 5.1. pont sze rin ti ellen õr zés
nap ját köve tõen, az ellen õr zés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év ben, illetve ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta mú idény jel -
le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tar ta mán be lül je len ti be, a jog dí jat és a költ ség áta lányt a be je len tés 5.3. pont sze -
rin ti ha tá lyos sá vá lá sá nak nap já ig kell fi zet ni.

5.3. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná lá sért a dí jat leg alább ne gyed éves idõ szak ra kell fi zet ni, a be je len tés ha tá lya
leg ko ráb ban a be je len tés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év utol só nap já ra szól hat. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná -
lá sért a dí jat az üze mel te tés tel jes, ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta má ra kell fi zet ni, a be je len tés ha tá lya az üze mel te tés
idõ tar ta má nak utol só nap já ra szól hat. A be je len tés ha tá lyos sá vá lá sá ról  szóló ren del ke zé se ket nem kell al kal maz ni, ha a
fel hasz ná lás meg szün te té sé nek az oka a fel hasz ná ló ze ne fel hasz ná lás sal járó üz le ti te vé keny sé gé nek meg szün te té se
(szünetelése).

5.4. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, az ARTISJUS a jog díj alap ját az Szjt. 25.  § (4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni ellen õr zés ada tai, illetve az egyéb ren del -
ke zés re álló ada tok (pél dá ul írott és elekt ro ni kus saj tó, egyéb mé dia, a hely színt ren del ke zés re bo csá tó tá jé koz ta tá sa stb.) 
alap ján ál la pít ja meg.

6. Ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít ménnyel meg valósuló nyil vá nos elõ adá sa (élõ ze ne-fel hasz ná lás)
ese tén a fel hasz ná ló kö te les a fel hasz nált mû vek cí mét, szer zõ jét, az el hang zás idõ tar ta mát és az el hang zás gya ko ri sá gát
az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett ûr la pon kö zöl ni [Szjt. 92.  § (5) be kez dés].

7.1. A ze ne fel hasz ná lást vég zõ üz le tek (pl. ven dég lá tó üz le tek) jog díj fi ze tés szem pont já ból tör té nõ be so ro lá sát a ze -
ne-, illetve iro dal mi mû vek, valamint ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé te lek fel hasz ná lá sa mér té ké nek, valamint
annak figye lembe véte lével, hogy a fel hasz ná lás mi lyen mér ték ben szol gál ja jö ve de lem szer zés vagy -fo ko zás cél ját
[Szjt. 38.  § (2) be kez dés], az ARTISJUS, a MAHASZ és az MSZSZ-EJI ha tá roz za meg.

7.2. Ha va la mely fel hasz ná ló nál (ven dég lá tó üz let ben stb.) egy na pon be lül több fé le ze ne fel hasz ná lás [pl. élõ zene,
mû sza ki esz kö zök kel szol gál ta tott zene (gép ze ne) stb.] is meg valósul, a meg fe le lõ szer zõi jog dí jat min den fel hasz ná lá -
sért kü lön-kü lön kell fi zet ni, az I. és a II. fe je zet ben meg ha tá ro zot tak sze rint.
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7.3. Ha va la mely ven dég lá tó-ipa ri üz let ben vagy ke res ke del mi szál lás he lyen több ér té ke sí tõ he lyen kü lön-kü lön szol -
gál tat nak ze nét, he lyen ként kü lön-kü lön kell a meg fe le lõ szer zõi jog dí jat meg fi zet ni, ak kor is, ha a ze ne szol gál ta tás
ugyan azon mû sza ki esz köz zel tör té nik.

8.1.1. A fel hasz ná lók kal, a fel hasz ná lók kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg fele lõen
kép vi se lõ or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel, illetve a 8.4. pont sze rin ti há ló zat tag já val, a há ló -
zat ban részt ve võ összes fel hasz ná ló ra ki ter je dõ en a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott té te les
vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá si szer zõ dést is köthet.

8.1.2. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha
a) az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és be je len té si (4. pont)

[Szjt. 25.  § (4) be kez dés], illetve a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek
(6. pont) [Szjt. 92.  § (5) be kez dés] ele get tett;

b) az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és en -
nek foly tán a fel hasz ná ló, illetve fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len -
tõs ré szé nek azo nos or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szerv ben  való ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti
szerv fel hasz ná lá si szer zõ dés kö té sé re irá nyuló jog sza bály- és alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és in do kolt -
tá teszi.

8.2. Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az ARTISJUS az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked -
vez mé nye ket biz to sí t [Szjt. 90.  § (4) be kez dés].

8.3.1. Or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az
ér dek-kép vi se le ti szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin -
tett fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re, illetve a fel -
hasz nált mû vek re (szom szé dos jogi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja,
és/vagy a jog díj fi ze té si kö te le zett sé get egész ben vagy rész ben átvállalja.

8.3.2. A jog díj köz le mény je len pont já nak al kal ma zá sá ban re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek nek az Euró pai Bi zott -
ság 2007. feb ru ár 1-jei 105/2007/EK ren de le té nek mel lék le té ben a NUTS2 ré gi ók ként meg ha tá ro zott ré gi ók szint jén
mû kö dõ re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek mi nõ sül nek.

8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dést 
köt het áruk ér té ke sí té sé vel, illetve szol gál ta tá sok nyúj tá sá val egy sé ge sí tett el vek sze rint mû kö dõ há ló zat (pél dá ul fran -
chi se) azon tag já val (pél dá ul fran chi se adó), amely

– szer zõ dés ben a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gét át vál lal ja; vagy
– a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gé re meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt; és/vagy
– a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, illetve a fel hasz ná -

lás mér té ké re, a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jogi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS -
JUS-nak to váb bít ja.

8.4.2. Ab ban az eset ben, ha a há ló zat szer zõ dést kötõ tag ja a há ló zat töb bi tag já nak (fel hasz ná lók nak) a jog díj fi ze té si
kö te le zett sé gét nem vál lal ja át, a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) kö zül a szer zõ dés ál tal biz to sí tott áta lány jog díj-fi ze té si le -
he tõ ség gel csak a há ló zat nak azon tag ja (fel hasz ná ló) él het, amely ön ál ló an meg fe lel a 8.1.2. a) pont ban fog lalt fel té tel -
nek.

8.4.3. Az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg köt he tõ ab ban az eset ben is, ha a há ló zat egyes tag jai egy más fe let t
be fo lyás sal ren del kez nek, illetve egy más be fo lyá sa alatt áll nak, illetve az ilyen be fo lyás hi á nyá ban is, ha a há ló zat egy -
sé ges el vek sze rin ti mû kö dé sét a ta gok kö zöt ti szer zõ dés ha tá roz za meg.

9. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti meg, aki nek az
AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és be je len té si (4. pont) [Szjt. 25.  § (4) be -
kez dés], illetve a fel hasz ná lás mér té ké re, illetve a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jogi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó
adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek (6. pont) [Szjt. 92.  § (5) be kez dés] ha tár idõ ben ele get tett.

10. Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, valamint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té -
két a hely szí nen el len õriz he ti [Szjt. 25.  § (4) be kez dés].
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11. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, de a jog díj köz le mény al kal ma zá si kö ré be tar to zó fel -
hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett jog díj mér té kek meg ha tá ro zá sa kor al kal ma zott el vek és ará nyok figye lembe véte lével az
ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ.

12. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak mér té ke figye lembe ve szi a je len jog díj köz le mény ben meg -
ha tá ro zott fel hasz ná lá sok so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt meg tör té nik. Ha a fel hasz ná ló bi zo -
nyít ja [Szjt. 92.  § (3) be kez dés], hogy a fel hasz ná lás – fi gye lem mel az át- és fel dol go zott mû vek re is – ki zá ró lag olyan
mû ve ket, illetve hang fel vé te lek bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé vel [Szjt. 77.  § (1) be kez dés] járó nyil vá nos elõ -
adás ese tén, ki zá ró lag olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, a 
fel hasz ná lás fe jé ben jog dí jat nem kell fizetni.

13. A je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lye zés nem ter jed ki a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû -
vek vagy je le ne te ik, illetve ke reszt met sze te ik, valamint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra
szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) tel jes ter je de lem ben tör té nõ elõ adá sá ra [Szjt. 25.  § (3) be kez dés].

14. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát 
is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

15.1. A je len jog díj köz le mény ér tel mé ben gép ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû ér zé kel he tõ vé té te le bár mi lyen mû sza ki
esz köz zel vagy mód szer rel [Szjt. 24.  § (2) be kez dés b) pont]. Gép ze ne-fel hasz ná lás töb bek kö zött:

– rá dió, te le ví zió mû so rá nak le ját szá sa (hang szó ró val tör té nõ meg szó lal ta tá sa, illetve kép er nyõn  való meg je le ní té se)
rá dió ké szü lék, te le ví zió ké szü lék vagy egyéb erre al kal mas ké szü lék út ján;

– a ze ne mû – ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón vagy bár mi lyen for má tu mú di gi tá lis fájl ként ren del ke zés re álló – pél dá -
nyá nak le ját szá sa mag nó, le mez ját szó, mu sic-cen ter, vi deó-le ját szó, CD-, CD-ROM-, kép le mez-, DVD-le ját szó, mp3
le ját szó, egyéb hor doz ha tó ze ne le ját szó ké szü lék, szá mí tó gép, ze ne gép, szá mí tó gép ala pú ze ne gép vagy egyéb erre al -
kal mas ké szü lék út ján; valamint

– bár mi lyen mó don, ide ért ve bár mi lyen szá mí tó gé pes há ló zat út ján kö zön ség hez köz ve tí tett ze ne mû le ját szá sa szá -
mí tó gép pel vagy egyéb erre al kal mas tech ni kai esz köz zel.

15.2. Je len jog díj köz le mény ér tel mé ben élõ ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít ménnyel 
meg valósuló nyil vá nos elõ adá sa [Szjt. 24.  § (2) be kez dés a) pont].

IV. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti jog díj köz le mény 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,

ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
k ö z l e m é n y e

K 08
az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának

engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok
nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás

engedélyezésének egyéb feltételeirõl

A jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lók ál tal tör té nõ fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS a szer zõi
jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény 16.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  § (2) be kez dé sé ben, 25.  § (1), (4), (5), (6) be kez dé sé -
ben, 90.  § (1) be kez dé sé ben, valamint 92.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, to váb bá a 77.  §-ban fog lalt
jo gok te kin te té ben a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé gé vel (MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge
Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val (MSZSZ-EJI) egyet ér tés ben az iro dal mi és ze ne mû vek nem szín pa di nyil vá nos elõ -
adá sá nak, il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé se fe jé ben, va la mint ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel -
vé te lek vagy ar ról ké szült má so la tok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ alábbi szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjakat (a továb biak ban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet

ÜZLETEK ÉS EGYÉB ZENEFELHASZNÁLÓK ÁLTAL FIZETENDÕ JOGDÍJAK

1. A kö vet ke zõ üz le tek ben és egyéb fel hasz ná lók nál gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi
szer zõi jog dí jat kell fizetni:

1. a) Áru há zak ban, üz le tek ben, ál lan dó jel le gû ki ál lí tó és áru be mu ta tó ter mek ben – me lyek mû kö dé si en ge dé lyé ben
meg ha tá ro zott fõ (jel leg adó, elsõ he lyen meg je lölt) üz let kör áruk ér té ke sí té se – a ven dég lá tó ki szol gá lás ke re te in kí vül
az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:

 1–50 m2 1 850 Ft/hó alap díj
 51–200 m2 1 850 Ft + az 50 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 1,67%-a
 201–500 m2 6 475 Ft + a 200 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 1,33%-a
 501–2 000 m2 13 875 Ft + az 500 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 1%-a
 2 001–5 000 m2 41 625 Ft + a 2 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,87%-a
 5 001–10 000 m2 89 886 Ft + az 5 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,74%-a
 10 001–20 000 m2 158 405 Ft + a 10 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,67%-a
 20 000 m2 fe let t 281 738 Ft + a 20 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,61%-a

Az ARTSIJUS a %-ban meg ha tá ro zott 1 m2-re esõ jog díj-rész össze get két ti ze des jegy pon tos ság gal szá mít ja ki. A fel -
hasz ná ló a tel jes alap te rü let re szá mí tott, a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lya i nak al kal ma zá sá val (azaz 5 ti zed alatt le fe lé, 5 ti -
zed nél és 5 ti zed fö lött fel fe lé ke re kít ve) fo rint ra kerekített szerzõi jogdíjat köteles megfizetni.

A be vá sár ló-köz pon tok ban a kö zös te rü let hez hoz zá kell szá mí ta ni azon üz le tek alap te rü le tét is, ame lyek a kö zös te rü -
let tel egy lég tér ben van nak, ha az itt em lí tett te rü le ten nincs önálló gépzene-felhasználás.

1. b) Áru há zak ban, üz le tek ben, ál lan dó jel le gû ki ál lí tó és áru be mu ta tó ter mek ben a kö zös te rü le ten a ven dég lá tó te -
vé keny ség ke re te in be lül tör té nõ köz pon ti gép ze ne-fel hasz ná lás ese tén az 1. a) pont ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj két -
sze re sét kell fi zet ni. Ab ban az eset ben, ha a köz pon ti ze ne fel hasz ná lá son kí vül a ven dég lá tó üz let üze mel te tõ je is szol -
gál tat ze nét, a ven dég lá tó üz le tek re vo nat ko zó (a tárgy év ben alkalmazandó „V” jelû) jogdíjközleményben megállapított
jogdíjat kell fizetni.

1. c) Üz le tek ben, ki ál lí tó és áru be mu ta tó ter mek ben – me lyek mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott fõ (jel leg adó,
elsõ he lyen meg je lölt) üz let kör szol gál ta tá sok nyúj tá sa (pél dá ul szép ség sza lo nok, szo lá ri u mok, koz me ti kák stb.) –
amennyi ben azok ne ve sít ve a díj sza bás ban egyéb he lyen nin cse nek meg ha tá roz va, a ven dég lá tó te vé keny ség keretein
kívül az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta

 1–50 m2 2 450 Ft/hó alap díj
 51–200 m2 2 450 Ft + az 50 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 1,61%-a
 201–500 m2 8 900 Ft + a 200 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 1,43%-a
 501–2 000 m2 19 700 Ft + az 500 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,95%-a
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 2 001–5 000 m2 57 200 Ft + a 2 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,8%-a
 5 001–10 000 m2 117 200 Ft + az 5 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,77%-a
 10 001–20 000 m2 212 200 Ft + a 10 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,64%-a
 20 000 m2 fe lett 382 200 Ft + a 20 000 m2 fe let ti te rü let után m2-ként az alap díj 0,54%-a

Az ARTSIJUS a %-ban meg ha tá ro zott 1 m2-re esõ jog díj-rész össze get két ti ze des jegy pon tos ság gal szá mít ja ki. A fel -
hasz ná ló a tel jes alap te rü let re szá mí tott, a ke re kí tés ál ta lá nos sza bá lya i nak al kal ma zá sá val (azaz 5 ti zed alatt le fe lé, 5 ti -
zed nél és 5 ti zed fö lött fel fe lé ke re kít ve) fo rint ra kerekített szerzõi jogdíjat köteles megfizetni.

1. d) Üzem anyag töl tõ ál lo má so kon (a ke res ke del mi üz let ze ne fel hasz ná lá sán és a ven dég lá tó te vé keny ség ke re te in
kí vül) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén ha von ta 4 210 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. e) Ügy fél vá rók ban, ügy fél szol gá la ti iro dák ban, va la mint egyéb nyil vá nos vá ró he lyi sé gek ben tör té nõ ze ne fel -
hasz ná lás ese tén ha von ta 2 620 Ft szer zõi jogdíjat kell fizetni.

1. f) Köz te rü let re nem rend sze res köz ve tí tés sel tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén hang szó rón ként ha von ta 880 Ft, ki -
ve tí tõ hasz ná la ta ese tén na pon ta 1 870 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

1. g) Köz te rü let re rend sze res köz ve tí tés sel tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén hang szó rón ként ha von ta 6 520 Ft szer zõi
jogdíjat kell fizetni.

1. h) Ga rá zsok ban, mély ga rá zsok ban, par ko lók ban, par ko ló há zak ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén m2-en ként és
ha von ta az 1. a) pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jogdíj 30%-át kell fizetni.

1. i) Egy vagy több na pos ren dez vény hez kap cso ló dó ön ál ló ze ne fel hasz ná lást al kal mi áru sí tás ke re té ben vég zõ üz -
le tek üze mel te tõ i nek na pon ta 1 550 Ft szer zõi jogdíjat kell fizetni.

2. Gép jár mû vek rõl tör té nõ rek lám vagy pro pa gan da célú ze ne fel hasz ná lás ese tén ha von ta 2 100 Ft szer zõi jog dí jat
kell fizetni.

3. Mú ze u mok ban tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén ha von ta 640 Ft szer zõi jog dí jat kell
fizetni.

4. Ese ti vá sá ro kon, ki ál lí tá so kon és áru be mu ta tó kon tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén ven dég lá tó ki szol gá lás keretein
kívül:

4. a) A vá sár szer ve zõ je, ren de zõ szer ve vagy köz re mû kö dõ je ál tal le bo nyo lí tott köz pon ti ren dez vé nye ken az aláb bi
szer zõi jogdíjat kell fizetni:

Kon cert, ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont), disz kó, di vat be mu ta tó, show-mû sor, ze nés sport be -
mu ta tó ese tén hely szí nen ként és naponta
 Bu da pes ten 49 800 Ft
 vi dé ken a vá sár alap te rü le te alap ján
 5 000 m2-ig 30 400 Ft
 5 001 m2 fe let t 37 500 Ft

 A vá sár te rü le tén tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén naponta
 Bu da pes ten hang szó rón ként és kép er nyõn ként 1 520 Ft
 vi dé ken a vá sár alap te rü le te alap ján
 1 000 m2-ig 9 000 Ft
 1 001–3 000 m2-ig 15 100 Ft
 3 001–5 000 m2-ig 18 100 Ft
 5 001–10 000 m2-ig 23 300 Ft
 10 000 m2 fe let t min den meg kez dett 5 000 m2 után to váb bi 5 420 Ft

4. b) A ki ál lí tók ál tal szer ve zett és az ál ta luk hasz nált te rü le ten le bo nyo lí tott ren dez vé nyek után aláb bi szer zõi jog dí -
jat kell fizetni naponta:
– kon cert, show-mû sor, disz kó ese tén
 Bu da pes ten 14 540 Ft
 vi dé ken 9 000 Ft
– di vat be mu ta tó ese tén
 Bu da pes ten 9 000 Ft
 vi dé ken 5 410 Ft
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– hát tér élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont) ese tén
 Bu da pes ten 6 520 Ft
 vi dé ken 4 850 Ft
– ze nés sport be mu ta tó ese tén
 Bu da pes ten 5 410 Ft
 vi dé ken 3 610 Ft
– A ki ál lí tók ál tal, az ál ta luk hasz nált te rü le ten tör té nõ gép ze ne-fel hasz ná lás
 (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fizetni naponta
 Bu da pes ten hang szó rón ként és kép er nyõn ként 1 590 Ft/nap
 vi dé ken hang szó rón ként és kép er nyõn ként 1 520 Ft/nap

5.1. Ze ne fel hasz ná lás film szín há zak ban:

5.1. a) Film szín há zak ban a film nyil vá nos ve tí té se ese tén a film ben meg fil me sí tett ze ne mû fel hasz ná lá sá ért az áfát
nem tar tal ma zó jegy be vé tel 1,5%-ának meg fe le lõ mér té kû szerzõi jogdíjat kell fizetni.

5.1. b) Film szín há zak ban a fõ film ve tí té sen kí vü li gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén elõ adá son ként
81 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

5.1. c) Film szín há zon kí vü li nyil vá nos ve tí tés vagy vi deó elõ adás ese tén, ha az fõ szol gál ta tás ként te kint he tõ meg, a
film ben, au di o vi zu á lis mû ben meg fil me sí tett ze ne mû fel hasz ná lá sá ért az 5.1. a) pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jat
kell fi zet ni. Ilyen elõ adás ese tén azon ban leg alább az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni elõadásonként:

 1–100 fõig 810 Ft
 101–500 fõig 1 160 Ft
 501–1 000 fõig 1 730 Ft
 1 000 fõ fe lett 5 770 Ft

5.1. d) A film szín há zak ha von ta utó lag, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó 10. nap já ig az elõ adott fil mek cí mét és az elõ adá -
sok szá mát tar tal ma zó mû sort kö te le sek be nyúj ta ni az AR TIS JUS-nak. A film szín ház a díj fi ze tés sel a fel hasz ná lá si
engedélyt havonta köteles megszerezni.

5.2. Ze ne fel hasz ná lás szín há zak ban:
Szín há zak ban a szín pa di elõ adás cse lek mé nyén kí vül ze ne fel hasz ná lás (pl. hát tér, elõ ze tes, szü net kö zi zene) esetén

 – gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén elõ adá son ként 600 Ft
 – ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont) ese tén elõ adá son ként 4 800 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

5.3. Szín há zak ban, film szín há zak ban, mû vé sze ti, köz mû ve lõ dé si és egyéb, több funk ci ós kul tu rá lis in téz mé nyek ben
vég zett köz pon ti hát tér ze ne jel le gû ze ne fel hasz ná lás ese tén az 5.1. és 5.2. pont ban meg ha tá ro zott jog dí ja kon és a ven -
dég lá tó üz let üze mel te tõ je ál tal fi ze ten dõ jog dí jon fe lül négy zet mé te ren ként és ha von ta az 1. c) pontban meghatározott
szerzõi jogdíj 30%-át kell fizetni.

6. a) Di vat be mu ta tó kon, szép ség ver se nye ken, koz me ti kai be mu ta tó kon, fod rász ver se nye ken tör té nõ ze ne fel hasz ná -
lás ese tén az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 8%-át kell szer zõi jog díj ként fi zet ni ab ban az eset ben is, ha a ren dez vény hez
mû sor kap cso ló dik, azon ban leg alább az aláb bi ak ban a részt ve võk szá má tól függõen megállapított szerzõi jogdíjat kell
fizetni:

 1–100 fõig 22 000 Ft
 101–500 fõig 30 500 Ft
 501–1 000 fõig 46 400 Ft
 1 000 fõ fe lett 61 100 Ft

6. b) Be lé põ díj nél kü li di vat be mu ta tó kon, szép ség ver se nye ken, koz me ti kai be mu ta tó kon, fod rász ver se nye ken tör té -
nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén na pon ta 30 750 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

7. a) Re pü lõ gé pen tör té nõ ze ne fel hasz ná lás esetén

 – amennyi ben ze ne fel hasz ná lás csak a föl dön tör té nik, já ra ton ként 600 Ft
 – amennyi ben ze ne fel hasz ná lás le ve gõ ben is tör té nik, já ra ton ként 1 950 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.
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7. b) A tö meg köz le ke dés kö ré ben me net rend sze rint köz le ke dõ, sze mély szál lí tást vég zõ vízi és szá raz föl di jár mû ve -
ken (pél dá ul hajó, au tó busz, vo nat) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén jár mû ven ként ha von ta 620 Ft szerzõi jogdíjat kell
fizetni.

7. c) Olyan vízi és szá raz föl di köz le ke dé si jár mû ve ken, ame lye ken ide gen for gal mi, szó ra koz ta tó vagy egyéb ke res -
ke del mi szol gál ta tást nyúj ta nak (pél dá ul nosz tal gia ha jó/vo nat; sé ta ha jó, vá ros né zõ já rat), il let ve az a) pontba nem
tartozó jármûveken történõ

(i) disz kó ze ne fel hasz ná lás ese tén já ra ton ként 5 160 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni,
(ii) mû so ros elõ adás, kon cert ese tén já ra ton ként 2 330 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni,
(iii) gép ze ne-fel hasz ná lás ese tén já ra ton ként 1 230 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni,
(iv) ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont) ese tén a (iii) pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jon fe lül

já ra ton ként to váb bi 1 930 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

7. d) A 7. c) pont ban meg ha tá ro zott ze ne fel hasz ná lá sok ese tén a jár mû be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve min den
meg kez dett 50 fõ után a két leg drá gább be lé põ díj nak meg fe le lõ össze get, kö te le zõ fo gyasz tá si díj ese tén pe dig szin tén a
jár mû be fo ga dó ké pes sé gét ala pul véve min den meg kez dett 50 fõ után egy kö te le zõ fo gyasz tá si díj nak meg fe le lõ össze gû 
szer zõi jog dí jat is meg kell fizetni járatonként az egyébként fizetendõ szerzõi jogdíjon felül.

7. e) Uta zás szer ve zõk, uta zás köz ve tí tõk, ide gen for gal mi szol gál ta tó iro dák ál tal szer ve zett, il let ve ér té ke sí tett uta -
kon sa ját vagy bé relt au tó bu szon tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén az uta zást szer ve zõ nek, il let ve az uta zást ér té ke sí tõ nek
au tó bu szon ként és járatonként 1 230 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.

7. f) Ta xik ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén gép ko csin ként és éven ként 1 620 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

8. a) Sport ver se nye ken és sport be mu ta tó kon tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén (az ezek hez kap cso ló dó mû so rok ki vé -
te lé vel) mér kõ zé sen ként, il let ve sport ese mé nyen ként (több na pos sportesemény esetén naponta)

 1–200 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 1 210 Ft
 201–500 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 1 410 Ft
 501–1 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 2 790 Ft
 1 001–5 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 5 570 Ft
 5 001–10 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 13 800 Ft
 10 001–50 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 27 800 Ft
 50 001–60 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 49 700 Ft
 60 001–70 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 61 000 Ft
 70 000 fõ be fo ga dó ké pes ség fe let t 78 600 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

8. b) Sport ver se nye ken és sport be mu ta tó kon, azok ban az ese tek ben, ami kor a ze ne fel hasz ná lás szer ve sen össze függ
a ver sennyel, be mu ta tó val, mér kõ zé sen ként, il let ve sport ese mé nyen ként (több na pos sport ese mény ese tén na pon ta) az
ezekhez kapcsolódó mûsorok kivételével

 1–100 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 2 700 Ft
 101–200 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 4 030 Ft
 201–500 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 6 060 Ft
 501–1 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 10 100 Ft
 1 001–2 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 14 100 Ft
 2 001–5 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 18 000 Ft
 5 001–10 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 22 100 Ft
 10 001–20 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 39 700 Ft
 20 001–30 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 53 000 Ft
 30 001–40 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 70 400 Ft
 40 000 fõ be fo ga dó ké pes ség fe let t 90 000 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

8. c) Ha a 8. a), 8. b) pon tok sze rin ti ze ne fel hasz ná lás mel lett a ren dez vény a nyil vá nos elõ adást szer ve zõk re vo nat -
ko zó kü lön (a tárgy év ben al kal ma zan dó „Sz” jelû) jog díj köz le mény sze rin ti prog ra mot is tar tal maz, va la mint a ze ne mû -
vek nyil vá nos elõ adá sa és sport ver se nyek és/vagy sport be mu ta tók szer ve sen össze kap cso lód nak, a fi ze ten dõ szerzõi
jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 4%-a.

Amennyi ben a ren dez vény be lé põ díj nél kü li, úgy a nyil vá nos elõ adást szer ve zõk re vo nat ko zó kü lön (a tárgy év ben al -
kal ma zan dó „Sz” jelû) jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se it kell al kal maz ni a jog díj meg ál la pí tá sa kor.
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8. d) Mû jég pá lyá kon, ter mé sze tes jég pá lyá kon fel hasz nált zene ese tén a be fo ga dó ké pes ség figye lembe véte lével
min den meg kez dett 50 fõ után na pon ta a két leg drá gább jegy árá nak meg fe le lõ szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. Amennyi ben
a be lé põ dí jat na pon ta több al ka lom mal sze dik, a szer zõi jog dí jat al kal man ként kell fi zet ni.

Amennyi ben be lé põ dí jat nem szed nek, úgy leg fel jebb 100 fõ be fo ga dó ké pes ség ese tén a na pon ta 1 000 Ft szer zõi jog -
dí jat, 100 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség ese tén na pon ta 2 000 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

8. e) Stran do kon, uszo dák ban, kem pin gek ben (a ven dég lá tó-ipa ri üz le tek re és szál lás he lyek re vo nat ko zó (a tárgy év -
ben al kal ma zan dó „V” jelû) jog díj köz le mény II. fe je zet 1. g)–h)–i) pont ja i ban fog lalt fel hasz ná lá sok ki vé te lé vel),
gyógy für dõk ben köz pon ti ze ne fel hasz ná lás ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta:
 1 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 12 300 Ft
 min den to váb bi meg kez dett 1 000 fõ után to váb bi 7 270 Ft

8. f) Aqu a par kok ban, vízi vi dám par kok ban és egyéb, emelt szin tû szol gál ta tást nyúj tó für dõ he lye ken tör té nõ ze ne -
fel hasz ná lás ese tén az aláb bi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta
 1 000 fõ be fo ga dó ké pes sé gig 19 000 Ft
 min den to váb bi meg kez dett 1 000 fõ után to váb bi 8 260 Ft

9. a) Ze nés cso por tos sport fog lal ko zá son (pl. ae ro bic, kon di ci o ná ló tor na, egyéb) a fel hasz nált zene után az aláb bi
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni he ten te:

Bu da pes ten, me gye szék he lyen, 
me gyei jogú vá ros ban

Egyéb te le pü lé sen

Heti 1–5 al ka lom 600 Ft 500 Ft
Heti 6–14 al ka lom 1 700 Ft 1 200 Ft
Heti 15–21 al ka lom 2 550 Ft 1 800 Ft

Heti 21 al ka lom fe lett fog lal ko zá son ként to váb bi 120 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni.

9. b) Kon di ci o ná ló ter mek ben hát tér ze ne jel le gû ze ne fel hasz ná lás ese tén a lé te sít mény alap te rü le te alap ján az aláb bi 
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni ha von ta:

Bu da pes ten, me gye szék he lyen, 
me gyei jogú vá ros ban

Egyéb te le pü lé sen

1–100 m2-ig 4 195 Ft 3 845 Ft
101–200 m2-ig 5 245 Ft 4 805 Ft
201–500 m2-ig 6 575 Ft 6 030 Ft
500 m2 fe lett 12 165 Ft 10 545 Ft

10. a) Uta zó vi dám par kok ban (mu tat vá nyo sok: kör hin ta, ha jó hin ta, cél lö völ de stb.) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén
vi dám par kon ként 23 000 Ft szer zõi jog dí jat kell fizetni évente.

10. b) Ál lan dó vi dám par kok ban tör té nõ ze ne fel hasz ná lás ese tén hang fa lan ként és na pon ta 800 Ft szer zõi jog dí jat
kell fizetni.

10. c) Cir ku szok elõ adá sa i ban be mu ta tott, nem szín pad ra szánt ze ne mû vek fel hasz ná lá sá ért az áfát nem tar tal ma zó
jegy be vé tel 5%-át kell szer zõi jogdíjként fizetni.

11. a) Já ték ka szi nók ban gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén na pon ta 2 000 Ft szer zõi jog dí jat kell
fizetni.

11. b) I. ka te gó ri á jú já ték ter mek ben gép ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén naponta
 1–50 m2-ig 1 200 Ft
 51–100 m2-ig 1 340 Ft
 101–200 m2-ig 1 460 Ft
 200 m2 fe lett 1 520 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

11. c) II. ka te gó ri á jú já ték ter mek ben (vi deo já ték, flip per, nye rõ gép, ügyes sé gi já ték stb.) gép ze ne-fel hasz ná lás
(II. fe je zet 15.1. pont) esetén naponta
 1–50 m2-ig 580 Ft
 51–200 m2-ig 720 Ft
 200 m2 fe lett 950 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

840 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/20. szám



11. d) A 11. a)–c) pont sze rin ti ki zá ró lag élõ ze ne-fel hasz ná lás (II. fe je zet 15.2. pont), vagy fõ mû sor szám ként tör té -
nõ gép ze ne-fel hasz ná lás után na pon ta 2 500 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

11. e) Ha a já ték ter mek ben vagy já ték ka szi nók ban a ze ne fel hasz ná lás olyan esz köz al kal ma zá sá val (pél dá ul ze ne -
gép, tánc gép) va ló sul meg, amely le he tõ vé te szi, hogy a kö zön ség tag ja egyé ni leg vá lassza ki a meg hall gat ni kí vánt ze -
ne mû vet, ak kor a 11. a)–11. c) pont ban meg ál la pí tott szerzõi jogdíj 20%-kal emelkedik.

12. a) Ero ti kus szol gál ta tást nyúj tó üz le tek ben (pl. peep show) ero ti kus tánc vagy fil mek kí sé rõ ze né je ként tör té nõ
ze ne fel hasz ná lás esetén:

– 5 ka bi nig na pon ta 1 250 Ft,
– 5 ka bin fe lett na pon ta 2 540 Ft

szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

12. b) Sze xu á lis és fi zi kai köz ér ze tet ja ví tó szol gál ta tást nyúj tó üz le tek ben (pl. masszázs sza lon) az elõ zõ pont ban
nem em lí tett ze ne fel hasz ná lá sért na pon ta 2 540 Ft szer zõi jogdíjat kell fizetni.

13. Táv be szé lõ út ján meg va ló su ló, le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel nek nem mi nõ sü lõ [Szjt. 26.  § (8) be kez dés, elsõ
mon dat] ze ne fel hasz ná lás után az aláb bi szer zõi jogdíjat kell fizetni:

13. a) Kap cso lá si, vá ra ko zá si idõ alatt meg va ló su ló ze ne fel hasz ná lás esetén:
Ze ne fel hasz ná lást le he tõ vé tevõ tech ni kai esz kö zön ként (pl. köz pont, al köz pont) a tech ni kai esz közt üzemeltetõ:

 1–20 vo na lig, ha von ta 1 810 Ft
 21–100 vo na lig, ha von ta 2 710 Ft
 ezt meg ha la dó an 50 vo na lan ként ha von ta to váb bi 910 Ft
szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni.

13. b) Emelt dí jas táv köz lé si szol gál ta tás nyúj tá sa so rán meg va ló su ló ze ne fel hasz ná lás (ide nem ért ve a kü lön jog -
díj köz le mény ben meg ha tá ro zott, táv köz lé si szol gál ta tás ke re té ben meg va ló su ló le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tételt)
esetében a szolgáltató:

 1–20 vo na lig, ha von ta 2 350 Ft
 21–50 vo na lig, ha von ta 8 160 Ft
 51–100 vo na lig, ha von ta 16 300 Ft
 ezt meg ha la dó an 50 vo na lan ként ha von ta to váb bi 4 540 Ft
szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni.

A je len pont al kal ma zá sa so rán vo nal nak kell te kin te ni a hívó fél ál tal ön ál ló kap cso lá si szám mal hív ha tó fõ vo na lat,
va la mint az ön ál ló kap cso lá si szám mal ren del ke zõ mel lék ál lo mást is. A vo na lak szá mát az egy ide jû leg le foly tat ha tó
beszélgetések száma határozza meg.

14. Szom szé dos jogi jog díj: az 1–13. pon tok ban meg ha tá ro zott gép ze ne-fel hasz ná lá sok (II. fe je zet 15.1. pont) ese tén
[ide nem ért ve az 5.1. a) és 5.1. c) pon tok sze rin ti gép ze ne-fel hasz ná lást] az ott meg ál la pí tott szer zõi jog dí jak mel lett
to váb bi 21,5%, az elõ adó mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it (MSZSZ-EJI, il let ve
MAHASZ) il le tõ jog dí jat is meg kell fi zet ni ak kor, ha ke res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so -
lat bár mi lyen mó don tör té nõ köz vet len és köz ve tett nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re al kal mas tech ni kai esz köz (bár mi -
lyen be ren de zés) áll ren del ke zés re a ze ne szol gál ta tás hoz. A jelen pont nem alkalmazható a jelen jogdíjközlemény
hatálya alá tartozó élõzene-felhasználások esetén.

II. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1.1. A je len kö zös jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS jo go sult a sa ját ne vé ben a fel hasz ná lók kal szem ben el jár -
ni, a fel hasz ná lá si en ge dé lye ket meg ad ni, a jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a fel hasz ná lók nak jogdíj -
fizetési ér te sí tõt, illetve szám lát ki bo csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az
ARTISJUS a je len jog díj köz le mény alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi
füg gõ vé. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt
meg fi ze tett jog díj, illetve jog díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû
fel hasz ná lá si en ge délyt sze rez.
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1.2. A díj fi ze tés sel leg alább ne gyed éves idõ szak ra – en nél rö vi debb vagy idény jel le gû üze mel te tés ese tén pe dig az
üze mel te tés tel jes idõ tar ta má ra – elõ ze tesen kell jo got sze rez ni a fel hasz ná lás ra, azaz elõ ze tesen kell meg fi zet ni a jog dí -
jat. [Szjt. 25.  § (5) be kez dés].

2.1. A je len jog díj köz le mény I. fe je ze té ben meg ha tá ro zott ze ne fel hasz ná lá sok ese tén az üz let mû kö dé si en ge dé lyé -
ben vagy tar tal mi lag en nek meg fe le lõ köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott üze mel te tõ mi nõ sül fel hasz ná ló nak. A
jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás ról a 2.2. pont ren del ke zik.

2.2. Ha ese ti ren dez vény szer ve zé se so rán a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott fel hasz ná ló és olyan sze mély, akit a je len
pont sze rint az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek kell te kin te ni, úgy ál la pod nak meg, hogy a je len jog díj köz le mény sze rin ti 
jog dí jat e sze mély fi ze ti meg az ARTISJUS a fel hasz ná ló és az em lí tett sze mély ilyen meg ál la po dá sá hoz, mint tar to zás -
át vál la lás hoz jo go sult ként hoz zá já rul hat [Ptk. 332.  §]. Az ese ti ren dez vény szer ve zõ jé nek a je len pont szem pont já ból azt 
kell te kin te ni, akit a bár mi lyen for má ban sze dett be lé põ díj, va la mint a bár mely jog cí men a nyil vá nos elõ adás sal össze -
füg gés ben be fo lyó egyéb be vé tel (rek lám- és szpon zor be vé tel, il let ve tá mo ga tás stb.) meg il let. Ha a nyil vá nos elõ adást
meg va ló sí tó ren dez vényt vagy an nak egy ré szét a szer ve zõ ál tal igény be vett har ma dik sze mély (szer ve zet) szer ve zi, a
ren dez vény szer ve zõ jé nek a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võt kell te kin te ni, amennyi ben a be vé tel a har -
ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võ nél ke let ke zik. Eb ben az eset ben a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) a szer ve -
zé sért (köz re mû kö dé sért) meg il le tõ (meg bí zá si vagy egyéb) díj nem minõsül be vé tel nek.

3.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be vé te len a je gyek, bér le tek el adá sá ból szár ma zó be vé telt, va la mint a
bár mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést (pl. egyéb, be lé põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, va la mint a bár mi lyen jog cí men be -
fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt, il let ve tá mo ga tást stb.), to váb bá do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel nyúj -
tott szol gál ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá -
lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben kiterjed.

3.2. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes (tisz te let, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a jog díj -
alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga lom ban leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett jegy el len ér té két kell figye -
lembe ven ni.

3.3. Ha a jog díj szá mí tás alap ja tár gya az áfá nak, ab ban az eset ben be vé tel alatt az áfa nél kü li be vé tel ér ten dõ.
Amennyi ben a szer zõi jog díj meg ha tá ro zá sa kor be lé põ dí jat kell figye lembe ven ni, ak kor a szá mí tás alap ja a be lé põ díj
áfa nél kü li össze ge.

3.4. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak kell te kin te ni min den olyan fi ze tés áfát nem tar tal ma zó össze -
gét, amely elõ fel té te le a mû so ros elõ adá son vagy tánc mu lat sá gon való rész vé tel nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado -
mány jegy, cso por tok ré szé re szer ve zett ide gen for gal mi jel le gû ren dez vé nyek rész vé te li díja, meg hí vó, egyé ni azo no sí tó
stb.).

4. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a már
meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt. 25.  § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze tesen kö te les az
ARTISJUS-nak bejelenteni.

5.1. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa kö ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy meg -
vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé nek [Szjt. 25.  § (4) be kez dés] nem tesz ele get, és az ARTISJUS csak
az el len õr zés so rán sze rez tu do mást a fel hasz ná lás ról, az Szjt. 25.  § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz ná ló – a kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely nek össze ge a fi ze ten dõ
szer zõi jog díj össze gé vel egye zik meg.

5.2. Ha a fel hasz ná ló az Szjt. 25.  § (4) be kez dé se alap ján a fel hasz ná lás meg szün te té sét az 5.1. pont sze rin ti el len õr -
zés nap ját köve tõen, az el len õr zés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év ben, il let ve ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta mú vagy
idény jel le gû üze mel te tés ese tén az üze mel te tés tar ta mán be lül je len ti be, a jog dí jat és a költ ség áta lányt a be je len tés
5.3. pont sze rin ti ha tá lyos sá vá lá sá nak nap já ig kell fi zet ni.

5.3. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná lá sért a dí jat leg alább ne gyed éves idõ szak ra kell fi zet ni, a be je len tés ha tá lya
leg ko ráb ban a be je len tés nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év utol só nap já ra szól hat. Ha a be je len tés sel érin tett fel hasz ná -
lá sért a dí jat az üze mel te tés tel jes, ne gyed év nél rö vi debb, il let ve egyéb eset ben ne gyed év nél rö vi debb idõ tar ta má ra kell
fi zet ni, a be je len tés ha tá lya az üze mel te tés idõ tar ta má nak utol só nap já ra szól hat. A be je len tés ha tá lyos sá vá lá sá ról  szóló
ren del ke zé se ket nem kell al kal maz ni, ha a fel hasz ná lás meg szün te té sé nek az oka a fel hasz ná ló ze ne fel hasz ná lás sal járó
üz le ti te vé keny sé gé nek meg szün te té se (szünetelése).

5.4. Amennyi ben a fel hasz ná ló a jog díj meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, az ARTISJUS a jog díj alap ját az Szjt. 25.  § (4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni el len õr zés ada tai, il let ve az egyéb ren del -
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ke zés re álló ada tok (pél dá ul írott és elekt ro ni kus saj tó, egyéb mé dia, a hely színt ren del ke zés re bo csáj tó tá jé koz ta tá sa
stb.) alap ján ál la pít ja meg. A hely szí ni el len õr zés so rán az ARTISJUS be te kint het a fel hasz ná ló bir to ká ban lévõ azon ok -
ira tok ba (ide ért ve a fel hasz ná ló pénz ügyi do ku men tu ma it és el szá mo lá sa it), ame lyek olyan pénz ügyi, il let ve ke res ke del -
mi ada to kat tar tal maz nak, ame lyek a jog díj meg ál la pí tá sá hoz vagy a jog díj mér té ké nek el len õr zé sé hez szükségesek.

6. Ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adá sa (élõ ze nei fel hasz ná lás)
ese tén a fel hasz ná ló kö te les a fel hasz nált mû vek cí mét, szer zõ jét, az el hang zás idõ tar ta mát és az el hang zá si gya ko ri sá gát
az ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett ûr la pon kö zöl ni [Szjt. 92.  § (5) be kez dés].

7. Ha va la mely, a je len jog díj köz le mény ha tá lya, alá tar to zó fel hasz ná ló nál egy na pon be lül több fé le ze ne fel hasz ná -
lás [pl. élõ ze ne-fel hasz ná lás és gép ze ne-fel hasz ná lás (15.1. és 15.2. pont)] is meg va ló sul, a meg fe le lõ szerzõi jogdíj
külön-külön fizetendõ.

8.1.1. A fel hasz ná lók kal, a fel hasz ná lók kép vi se le té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg fele lõen
kép vi se lõ or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek kel, il let ve a 8.4. pont sze rin ti há ló zat tag já val, a há ló -
zat ban részt ve võ összes fel hasz ná ló ra ki ter je dõ en a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott té te les
vagy %-os szer zõi jog díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó fel hasz ná lá si szer zõ dést is köthet.

8.1.2. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha
a) az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és be je len té si (4. pont)

[Szjt. 25.  § (4) be kez dés], illetve a fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek
(6. pont) [Szjt. 92.  § (5) be kez dés] ele get tett;

b) az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és en -
nek foly tán a fel hasz ná ló, illetve fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len -
tõs ré szé nek azo nos or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szerv ben való ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti
szerv fel hasz ná lá si szer zõ dés kö té sé re irá nyuló jog sza bály- és alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és indo -
kolttá te szi.

8.2. Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az ARTISJUS az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked -
vez mé nye ket biztosít. [Szjt. 90.  § (4) be kez dés].

8.3.1. Or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha az
ér dek-kép vi se le ti szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná lók) jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, és/vagy az érin -
tett fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz ná lás mér té ké re, il let ve a fel -
hasz nált mû vek re (szom szé dos jogi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak to váb bít ja,
és/vagy a jog díj fi ze té si kö te le zett sé get egész ben vagy rész ben átvállalja.

8.3.2. A jog díj köz le mény je len pont já nak al kal ma zá sá ban re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek nek az Eu ró pai Bi -
zott ság 2007. feb ru ár 1-jei 105/2007/EK ren de le té nek mel lék le té ben a NUTS2 ré gi ók ként meg ha tá ro zott ré gi ók szint jén 
mû kö dõ re gi o ná lis érdek-képviseleti szervek minõsülnek.

8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ -
dést köt het áruk ér té ke sí té sé vel, il let ve szol gál ta tá sok nyúj tá sá val egy sé ge sí tett el vek sze rint mû kö dõ há ló zat (pél dá ul
fran chi se) azon tagjával (például franchise adó), amely

– szer zõ dés ben a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gét át vál lal ja; vagy
– a há ló zat tag ja i nak (fel hasz ná lók nak) jog díj fi ze té si kö te le zett sé gé re meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt; és/vagy
– a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) ál tal fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, il let ve a fel hasz ná -

lás mér té ké re, a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jogi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûjti és az
ARTISJUS-nak továbbítja.

8.4.2. Ab ban az eset ben, ha a há ló zat szer zõ dést kötõ tag ja a há ló zat töb bi tag já nak (fel hasz ná lók nak) a jog díj fi ze té si kö te -
le zett sé gét nem vál lal ja át, a há ló zat tag jai (fel hasz ná lók) kö zül a szer zõ dés ál tal biz to sí tott áta lány jog díj-fi ze té si le he tõ ség gel
csak a há ló zat nak azon tag ja (fel hasz ná ló) él het, amely ön ál ló an meg fe lel a 8.1.2. a) pont ban fog lalt fel té tel nek.

8.4.3. Az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg köt he tõ ab ban az eset ben is, ha a há ló zat egyes tag jai egy más fe lett 
be fo lyás sal ren del kez nek, il let ve egy más be fo lyá sa alatt áll nak, il let ve az ilyen be fo lyás hi á nyá ban is, ha a há ló zat egy -
sé ges el vek sze rin ti mû kö dé sét a ta gok kö zöt ti szer zõ dés ha tá roz za meg.

9. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti meg, aki nek az
AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és be je len té si (4. pont) [Szjt. 25.  § (4) be -
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kez dés], illetve a fel hasz ná lás mér té ké re, illetve a fel hasz nált mû vek re (szom szé dos jogi tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó
adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek (6. pont) [Szjt. 92.  § (5) be kez dés] ha tár idõ ben ele get tett.

10. Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, valamint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té -
két a hely szí nen el len õriz he ti. [Szjt. 25.  § (4) be kez dés]

11. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, de a jog díj köz le mény al kal ma zá si kö ré be tar to zó fel -
hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett jog díj mér té kek meg ál la pí tá sá nál al kal ma zott el vek és ará nyok figye lembe véte lével az
ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ.

12. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak mér té ke figye lembe ve szi, a je len jog díj köz le mény ben meg -
ha tá ro zott fel hasz ná lá sok so rán vé dett és nem vé dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt meg tör té nik. Ha a fel hasz ná ló bi zo -
nyít ja [Szjt. 92.  § (3) be kez dés], hogy a fel hasz ná lás – fi gye lem mel az át- és fel dol go zott mû vek re is – ki zá ró lag olyan
mû ve ket, il let ve hang fel vé te lek bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé vel [Szjt. 77.  § (1) be kez dés] járó nyil vá nos elõ -
adás ese tén ki zá ró lag olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint, ame lyek mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, a
fel hasz ná lás fe jé ben jog dí jat nem kell fizetni.

13. A je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lye zés nem ter jed ki a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû -
vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín pad ra
szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) tel jes ter je de lem ben történõ elõadására. [Szjt. 25.  § (3) bekezdés]

14. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát 
is tar tal ma zó összeg ben kell megfizetni.

15.1. A je len jog díj köz le mény ér tel mé ben gép ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû ér zé kel he tõ vé té te le bár mi lyen mû sza ki
esz köz zel vagy mód szer rel [Szjt. 24.  § (2) be kez dés b) pont]. Gép ze ne-fel hasz ná lás többek között:

– rá dió, te le ví zió mû so rá nak le ját szá sa (hang szó ró val tör té nõ meg szó lal ta tá sa, il let ve kép er nyõn való meg je le ní té se)
rá dió ké szü lék, te le ví zió ké szü lék vagy egyéb erre al kal mas ké szü lék út ján;

– a ze ne mû – ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón vagy bár mi lyen for má tu mú di gi tá lis fájl ként ren del ke zés re álló – pél dá -
nyá nak le ját szá sa mag nó, le mez ját szó, mu sic-cen ter, vi deó le ját szó, CD-, CD-ROM-, kép le mez-, DVD-le ját szó, mp3 le -
ját szó, egyéb hor doz ha tó ze ne le ját szó ké szü lék, szá mí tó gép, ze ne gép, szá mí tó gép ala pú ze ne gép vagy egyéb erre al kal -
mas ké szü lék út ján; va la mint

– bár mi lyen mó don, ide ért ve bár mi lyen szá mí tó gé pes há ló zat út ján kö zön ség hez köz ve tí tett ze ne mû le ját szá sa szá -
mí tó gép pel vagy egyéb erre al kal mas technikai eszközzel.

15.2. Je len jog díj köz le mény ér tel mé ben élõ ze ne-fel hasz ná lás a ze ne mû vek sze mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít -
ménnyel meg va ló su ló nyil vá nos elõ adá sa. [Szjt. 24.  § (2) be kez dés a) pont]

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti jog díj köz le mény 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület

k ö z l e m é n y e

Sz08
az elõadások szervezõi számára az irodalmi

és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának
engedélyezése fejében fizetendõ szerzõi jogdíjakról,

valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb
feltételeirõl

Az ARTISJUS a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI.
tör vény (Szjt.) 16.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  § (2) be kez dé -
sé ben, 25.  § (1), (4), (5), (6) be kez dé sé ben, 90.  § (1) be kez -
dé sé ben, va la mint 92.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zé sek alap ján, to váb bá a je len jog díj köz le mény I. fe je zet
2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. pont ja i ban és II. fe je zet 2. és 3. pont já -
ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ra az Szjt. 77.  §-ban fog -
lalt jo gok te kin te té ben a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö -
vet sé gé vel (MAHASZ) és a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek
Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val
(MSZSZ-EJI) egyet ér tés ben az iro dal mi és ze ne mû vek
nem szín pa di nyil vá nos elõ adá sá nak szer ve zõi szá má ra a
nyil vá nos elõ adá sok en ge dé lye zé se fejében fizetendõ
alábbi szerzõi jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb
feltételeit állapítja meg:

I. Fejezet

A NYILVÁNOS ELÕADÁSOK SZERVEZÕI ÁLTAL
FIZETENDÕ JOGDÍJAK

1. Koncert

A kon cert re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

1.1. Fo gal ma: olyan ze nei elõ adás, amely re a kö zön ség 
a zene hall ga tá sa cél já ból gyû lik össze, és amely elõ adá -
son a zene fõ szol gál ta tás ként ke rül felhasználásra.

1.2. Jog díj mér té ke: az áfát nem tar tal ma zó be vé tel
9%-a, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb,
mint a be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz -
le mény 7.1. pont já ban meg ál la pí tott szerzõi jogdíj
mértéke.

1.3. El szá mo lás:
A ren dez vény szer ve zõ je a kon cer tet kö ve tõ 3 na pon

be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás
alap já ul szolgáló iratokat becsatolni.

Amennyi ben a szer ve zõ be je len té si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, az ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ a be vé -
tel re vo nat ko zó összes bi zony la tát, vagy elõ ze tes egyez te -
tést köve tõen be te kint het a kon cert tel kap cso la tos el szá -
mo lá sa i ba. Ha a kért ira to kat és bi zony la to kat írás be li fel -
szó lí tás után sem nyújt ják be ha tár idõ re, az ARTISJUS a
ren del ke zé sé re álló ada tok alap ján ál la pít ja meg a fi ze ten -
dõ szer zõi jog dí jat.

1.4. Mér sék lé sek:
1.4.1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá -

ma az 50%-ot meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj
az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 6%-a.

1.4.2. A ren dez vény szer ve zõ je az aláb bi ked vez mé -
nyek ben ré sze sül het: Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren -
dez vény meg tar tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg -
ál la po dást köt, amely ben vál lal ja, hogy az ab ban rög zí tett
össze gû szer zõi jog díj rész le tet a ren dez vény meg tar tá sa
elõtt meg fi zeti, és

1.4.2.1. a 2006. ne gye dik nap tá ri ne gyed év ben és a
2007. év ben tar tott ren dez vény(ek) után meg ál la pí tott
szer zõi jog díj a 2007. év ben az ARTISJUS szám lá já ra be -
fi ze tés re és jó vá írás ra ke rült, amely jog díj ked vez mény
nél kül szá mí tott össze ge nem éri el a 2 000 000 Ft-ot, 20%
ked vez mény ben ré sze sül;

1.4.2.2. az ál ta la a 2006. ne gye dik nap tá ri ne gyed év ben 
és a 2007. év ben tar tott ren dez vény(ek) után meg ál la pí tott
szer zõi jog díj a 2007. év ben az ARTISJUS szám lá já ra be -
fi ze tés re és jó vá írás ra ke rült, amely jog díj ked vez mény
nél kül szá mí tott össze ge el éri vagy meg ha lad ja a

2 000 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 6%,
= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 4,5%
3 000 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 5,5%,
= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 3,7%
4 000 000 Ft-ot:
= 9%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze ten -

dõ szer zõi jog díj mér ték: 5%
= 6%-os ki in du ló szer zõi jog díj mér ték ese tén a fi ze -

ten dõ szer zõi jog díj mér ték: 3,2%
= ab ban az eset ben, ha

– egyéb ként a szer zõi jog díj mér té ké nek meg ál la pí -
tá sa kor az 5%-os mér ték len ne az irány adó és

– az egy kon cert után meg ál la pí tott szer zõi jog díj
össze ge meg ha lad ja
– a net tó 13 000 000 Ft-ot, ak kor a fi ze ten dõ jog -

díj mér té ke – az áfát nem tar tal ma zó be vé tel –
4,6%-ra

– a net tó 16 000 000 Ft-ot, ak kor a fi ze ten dõ jog -
díj mér té ke – az áfát nem tar tal ma zó be vé tel –
4,2%-ra,

– a net tó 21 000 000 Ft-ot, ak kor a fi ze ten dõ jog -
díj mér té ke – az áfát nem tar tal ma zó be vé tel –
3,8%-ra mó dosul.

1.5. Az 1.4.2.1. és az 1.4.2.2. pon tok ban meg ha tá ro zott
ked vez mé nyek együtt nem al kal maz ha tó ak.

1.6. Mû sor köz lés:
A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést 

adni a kö vet ke zõ tar ta lom mal:
– a fel hasz nált mû címe,
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– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,
– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.
A mû sor köz lést a kon cer tet (so ro zat ren dez vény ese tén

az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer ve zõ 
be nyúj ta ni.

2. Diszkó, bál, össztánc

A disz kó ra, bál ra, össz tánc ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza -
bá lyok

2.1. Fo gal ma: olyan ren dez vény, ahol a kö zön ség szer -
kesz tett, vá lo ga tott le mez be mu ta tás vagy élõ elõ adás út ján 
nyúj tott ze ne szol gál ta tás mel lett tán col hat.

2.2. Jog díj mér té ke: az áfát nem tar tal ma zó be vé tel
8%-a, de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb,
mint a be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz -
le mény) 7.1. pont já ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj mér -
téke.

2.3. El szá mo lás
A ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vényt kö ve tõ 3 na pon

be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás
alap já ul szol gá ló ira to kat be csa tol ni. Amennyi ben a szer -
ve zõ be je len té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az
ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ a be vé tel re vo nat ko zó
összes bi zony la tát, vagy elõ ze tes egyez te tést köve tõen be -
te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá mo lá sa i ba. Ha
a kért ira to kat és bi zony la to kat a szer ve zõ írás be li fel szó lí -
tás után sem nyújt ja be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren del -
ke zé sé re álló ada tok alap ján ál la pít ja meg a fi ze ten dõ szer -
zõi jog dí jat.

2.4. Mér sék lés
Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát

meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely -
ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál -
la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi ze ti,
20% ked vez mény ben ré sze sül.

3. Táncház

A tánc ház ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

3.1. Fo gal ma: olyan ren dez vény, ahol a kö zön ség élõ
nép ze né re, il let ve nép ze nei fel dol go zás ra épü lõ ze ne szol -
gál ta tás mel lett tán colhat.

3.2. Jog díj mér té ke: áfát nem tar tal ma zó be vé tel 8%-a,
de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a
be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény
7.1. pont já ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj mér té ke.

3.3. El szá mo lás
A ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vényt kö ve tõ 3 na pon

be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban

meg ha tá ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás
alap já ul szol gá ló ira to kat be csa tol ni. Amennyi ben a szer -
ve zõ be je len té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az
ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ a be vé tel re vo nat ko zó
összes bi zony la tát, vagy elõ ze tes egyez te tést köve tõen be -
te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá mo lá sa i ba. Ha
a kért ira to kat és bi zony la to kat a szer ve zõ írás be li fel szó lí -
tás után sem nyújt ja be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren del -
ke zé sé re álló ada tok alap ján ál la pít ja meg a fi ze ten dõ szer -
zõi jog dí jat.

3.4. Mér sék lés
3.4.1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá -

ma a 33%-ot meg ha lad ja, de 66%-nál ke ve sebb, úgy a fi -
ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel
5%-a. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek szá ma a 
66%-ot meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj az áfát
nem tar tal ma zó be vé tel 2%-a.

3.4.2. Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg -
tar tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást
köt, amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt 
a meg ál la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg -
fi ze ti, 20% ked vez mény ben ré sze sül.

3.5. Mû sor köz lés
A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést 

adni a kö vet ke zõ tar ta lom mal:
– a fel hasz nált mû címe,
– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,
– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.
A mû sor köz lést a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese -

tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer -
ve zõ be nyúj ta ni.

4. Mûsoros elõadás

A mû so ros elõ adás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

4.1. Fo gal ma: olyan ve gyes iro dal mi és ze nei, szó ra -
koz ta tó mû sor, to váb bá revü, va ri e té, tánc be mu ta tó, tánc -
ver seny, lé zer szín ház stb., ame lyet egy vagy több fel lé põ
(köz re mû kö dõ) rész vé te lé vel ren dez nek.

4.2. Jog díj mér té ke: áfát nem tar tal ma zó be vé tel 7%-a,
de a fi ze ten dõ szer zõi jog díj nem le het ke ve sebb, mint a
be lé põ díj nél kü li ren dez vé nyek re a je len jog díj köz le mény
7.1. pont já ban meg ál la pí tott szer zõi jog díj mér té ke.

4.3. El szá mo lás
A ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vényt kö ve tõ 3 na pon

be lül vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott egyéb ha tár idõ re kö te les az el szá mo lás
alap já ul szol gá ló ira to kat be csa tol ni. Amennyi ben a szer -
ve zõ be je len té si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az
ARTISJUS kér he ti a szer ve zõ a be vé tel re vo nat ko zó
összes bi zony la tát, vagy elõ ze tes egyez te tést köve tõen be -
te kint het a ren dez vénnyel kap cso la tos el szá mo lá sa i ba. Ha
a kért ira to kat és bi zony la to kat a szer ve zõ írás be li fel szó lí -
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tás után sem nyújt ja be ha tár idõ re, az ARTISJUS a ren del -
ke zé sé re álló ada tok alap ján ál la pít ja meg a fi ze ten dõ szer -
zõi jog dí jat.

4.4. Mér sék lés
4.4.1. Ha egy elõ adá son be lül a nem vé dett mû vek ará -

nya az 50%-ot meg ha lad ja, úgy a fi ze ten dõ szer zõi jog díj
az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 6%-a.

4.4.2. Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg -
tar tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást
köt, amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt 
a meg ál la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg -
fi ze ti, 20% ked vez mény ben ré sze sül.

4.5. Mû sor köz lés
A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést 

adni a kö vet ke zõ tar ta lom mal:
– a fel hasz nált mû címe,
– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,
– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.
A mû sor köz lést a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese -

tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer -
ve zõ be nyúj ta ni.

5. Vegyes rendezvények

5.1. Ha az 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. pon tok ban fel so rolt elõ -
adá sok bár me lyi ke egy ren dez vény (ren dez vény so ro zat)
prog ram já nak ke re té ben úgy kap cso ló dik ze ne mû vek egy -
ide jû fel hasz ná lá sá val nem járó mó don szak iro dal mi mû -
vek, nagy ter je del mû szép iro dal mi mû vek (re gé nyek) tel -
jes fel ol va sá sá hoz, szak mai jel le gû szó be li elõ adá sok hoz,
vi ták hoz, be szél ge té sek hez, tá jé koz ta tók hoz és más ha -
son ló prog ram ré szek hez, hogy a ren dez vény tel jes prog -
ram já nak írás be li is mer te tõ jé bõl meg ál la pít ha tó, hogy az
em lí tett prog ram ré szek a ren dez vény (ren dez vény so ro zat)
lé nye ges ré szét al kot ják, to váb bá a ze ne mû vek nyil vá nos
elõ adá sa és az azt nem tar tal ma zó szak mai prog ram ré szek
szer ve sen össze kap cso lód nak, a fi ze ten dõ szer zõi jog díj
az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 4%-a.

5.2. Ha a ren dez vény a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott
nyil vá nos elõ adást is ma gá ban fog lal, a fi ze ten dõ szer zõi
jog díj az áfát nem tar tal ma zó be vé tel 6%-a.

5.3. Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar -
tá sát meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt,
amely ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a
meg ál la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi -
ze ti, 20% ked vez mény ben ré sze sül.

6. Mûkedvelõ kulturális közösségek elõadása

Mû ve lõ dé si in téz mény vagy ön kor mány zat ál tal tar tó -
san mû köd te tett mû ked ve lõ kul tu rá lis kö zös ség (tánc,
szín ját szó cso port stb.) elõ adá sai után, amennyi ben az elõ -
adás a mû köd te tõ in téz mény ben tör té nik:

6.1. Be lé põ díj sze dé se ese tén az áfát nem tar tal ma zó
be vé tel 3%-át kell fi zet ni szer zõi jog díj ként.

6.2. Be lé põ díj nél kü li ren dez vény ese tén elõ adá son -
ként 500 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

7. Az 1–6. pontba nem tartozó, belépõdíj nélküli eseti
rendezvények

7.1. Be lé põ díj nél kü li ren dez vény (ki vé tel po li ti kai,
tár sa dal mi célú ren dez vé nyek, te le pü lés nap, ma já lis, sör-,
bor-, egyéb nem el sõd le ge sen ze nei fesz ti vál, bú csú stb.
ese tén a kö zön ség szá má tól füg gõ en, hely szí nen ként és
ren dez vé nyen ként na pon ta az aláb bi össze gû szer zõi jog -
dí jat kell fi zet ni:

1–20 fõig 1 750 Ft

21–50 fõig 2 380 Ft

51–100 fõig 4 620 Ft

101–200 fõig 9 360 Ft

201–500 fõig 14 160 Ft

501–1000 fõig 30 600 Ft

1001–2000 fõig 48 960 Ft

2001–3000 fõig 57 480 Ft

3001–4000 fõig 74 400 Ft

4001–5000 fõig 91 200 Ft

5001–10 000 fõig 151 200 Ft

10 001–20 000 fõig 252 000 Ft

20 000 fõ fe lett min den meg kez dett
 20 000 fõ után to váb bi 140 000 Ft

7.2. Po li ti kai, tár sa dal mi célú ren dez vé nyek, te le pü lés -
nap, ma já lis, sör-, bor- és egyéb nem el sõd le ge sen ze nei
fesz ti vál, bú csú ke re té ben tar tott be lé põ díj nél kü li ren dez -
vény ese tén a kö zön ség szá má tól füg gõ en az aláb bi napi
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

300 fõig 16 560 Ft

301–500 fõig 24 960 Ft

501–2000 fõig 43 680 Ft

2001–5000 fõig 105 000 Ft

5001–10 000 fõig 159 600 Ft

10 000 fõ fe lett min den meg kez dett
 10 000 fõ után to váb bi 17 640 Ft

7.3. Ön kor mány zat ál tal ren de zett te le pü lés nap, ma já -
lis, bú csú ese tén a kö zön ség szá má tól füg gõ en az aláb bi
napi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni:

1–100 fõig 3 740 Ft
101–200 fõig 7 830 Ft
201–300 fõig 12 640 Ft
301–500 fõig 14 400 Ft
501–1000 fõig 21 700 Ft
1001–2000 fõig 29 200 Ft
2000 fõ fe lett min den meg kez dett 
 1000 fõ után to váb bi 14 600 Ft
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7.4. Az 1990. évi IV. tör vény alap ján nyil ván tar tás ba
vett egy há zak, val lá si kö zös sé gek, val lá si fe le ke ze tek ál -
tal, sa ját kö zös sé gi he lyi sé gük ben meg tar tott hang ver se -
nyek, mû so ros elõ adá sok ese tén

500 fõig 970 Ft
501–1000 fõig 1 990 Ft
1001–2000 fõig 3 860 Ft
2000 fõ fe lett min den meg kez dett 
 1000 fõ után to váb bi 1 000 Ft
napi szer zõi jog dí jat kell fi zet ni. Nem jog díj kö te les az
egy há zi ün nep sé ge ken, val lá si szer tar tá so kon (is ten tisz te -
le ten) tör té nõ ze ne fel hasz ná lás, ha a sza bad fel hasz ná lás
Szjt.-ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te lei is fenn áll nak.

7.5. Mér sék lés
Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát

meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely -
ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál -
la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi zet,
20% ked vez mény ben ré sze sül.

7.6. Mû sor köz lés
A szer ve zõ a fel hasz nált mû vek rõl kö te les mû sor köz lést 

adni a kö vet ke zõ tar ta lom mal:
– a fel hasz nált mû címe,
– a fel hasz nált mû el hang zá si ide je,
– a fel hasz nált mû szer zõ je, át- vagy fel dol go zó ja.
A mû sor köz lést a ren dez vényt (so ro zat ren dez vény ese -

tén az utol só elõ adást) kö ve tõ 3 na pon be lül kö te les a szer -
ve zõ be nyúj ta ni.

8. Jótékony célú rendezvények

8.1. Iro dal mi és ze ne mû vek al ka lom sze rû en ren de zett
jó té kony célú ren dez vény al kal má val tör té nõ nyil vá nos
elõ adá sá nak en ge dé lye zé se fe jé ben az egyéb ként fi ze ten -
dõ szer zõi jog díj 1/3-át kell fi zet ni az aláb bi fel té te lek
együt tes fenn ál lá sa kor:

– ha a ren dez vényt a szer ve zõ olyan te vé keny sé gi kö ré -
ben szer ve zi, amely te vé keny sé gé vel el ért be vé te le után
tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett ség nem ter he li;

– ha an nak köz re mû kö dõi fel lép ti díj ban nem ré sze sül -
nek vagy fel lép ti dí ju kat tel jes egé szé ben a ren dez vényt
meg elõ zõ en köz zé tett köz ér de kû cél ra ajánl ják fel;

– a ren dez vényt szer ve zõ szerv a tel jes be vé telt olyan
köz hasz nú szer ve zet (1997. évi CLVI. tör vény) szá má ra
vagy köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás cél já ra fi ze ti ki,
amely ese té ben a köz hasz nú szer ve zet kép vi se lõ je vagy a
köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ma gán sze mély szer ve zõ -
je, il let ve szer ve zet ese tén kép vi se lõ je bün te tõ jo gi fe le lõs -
sé gé re is ki ter je dõ en iga zol ja, hogy a köz hasz nú szer ve zet
a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint a köz hasz nú szer ve zet nek
nyúj tott ado mány ról, köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ról
adó le vo nás ra jo go sí tó iga zo lást ad hat.

Az ARTISJUS a jó té kony célú elõ adá sok el bí rá lá sá hoz
az aláb bi ira tok be csa to lá sát kéri:

– köz hasz nú szer ve zet ese té ben a szer ve zet köz hasz nú
nyil ván tar tás ba vé te lét el ren de lõ jog erõs bí ró sá gi vég zés
egy má so la ti pél dá nyát;

– köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ese tén a kö te le zett -
ség vál la lás ra vo nat ko zó ok irat, to váb bá 1993. no vem ber
1-je elõtt tör tént köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ese tén az
ille té kes ál la mi fel ügye lõ szerv jó vá ha gyó ha tá ro za tá nak
egy má so la ti pél dá nyát;

– mind köz hasz nú szer ve zet, mind köz ér de kû kö te le -
zett ség vál la lás ese té ben a köz hasz nú szer ve zet kép vi se lõ -
je, il let ve a köz ér de kû kö te le zett ség vál la lást szer ve zõ sze -
mély vagy szer ve zet ese tén kép vi se lõ je iga zo lá sát, amely
sze rint az iga zo lást ki ál lí tó bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé re is ki -
ter je dõ en iga zol ja, hogy a köz hasz nú szer ve zet (il let ve a
köz ér de kû kö te le zett ség vál la lást szer ve zõ) a ha tá lyos jog -
sza bá lyok sze rint a köz hasz nú szer ve zet nek nyúj tott ado -
mány ról köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás ról adó le vo nás ra
jo go sí tó iga zo lást ad hat;

– az elõ adók kal kö tött meg ál la po dás egy pél dá nyát,
mely ben sze re pel a fel lép ti díj ról való le mon dás;

– a szer ve zõ nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a
ren dez vény be vé te le után tár sa sá gi adó fi ze té si kö te le zett -
ség nem ter he li.

Ha a ren dez vény nem mi nõ sít he tõ jó té kony cé lú nak
vagy a ren dez vényt szer ve zõ szerv a kért ira to kat 3 na pon
be lül nem csa tol ja be, a ren dez vény után a je len jog díj köz -
le mény sze rint egyéb ként járó jog dí jat meg kell fi zet ni.

8.2. Mér sék lés
Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát

meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely -
ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál -
la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi ze ti,
20% ked vez mény ben ré sze sül.

9. Rádió- és televízió-mûsorok nyilvános elõadása

Rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok nyil vá nos elõ adás ke re -
té ben tör té nõ fel vé te le vagy köz ve tí té se ese tén az aláb bi ak 
sze rint kell a nyil vá nos elõ adá si jog dí jat fi zet ni:

9.1. Be lé põ díj nél kül:
9.1.1. Ami kor a mû sor fõ ként iro dal mi vagy ze ne mû -

vek bõl áll, a kö zön ség szá má tól füg gõ en, elõ adá son ként

1–50 fõig 7 120 Ft
51–100 fõig 14 160 Ft
101–500 fõig 21 240 Ft
501–1000 fõig 28 320 Ft
1000 fõ fe lett min den meg kez dett 
 1000 fõ után to váb bi 21 240 Ft
szer zõi jog dí jat kell fi zet ni.

9.1.2. Azok ban az ese tek ben, ami kor iro dal mi vagy ze -
ne mû vek a mû sor ré szei, azon ban a mû sor nem csak iro -
dal mi vagy ze ne mû vek bõl áll (hát tér ze ne) a kö zön ség szá -
má tól füg gõ en, elõ adá son ként
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1–50 fõig 3 492 Ft
51–100 fõig 7 116 Ft
101–500 fõig 10 608 Ft
501–1000 fõig 14 160 Ft
1000 fõ fe lett min den meg kez dett 
 1000 fõ után to váb bi 7 116 Ft

9.2. Be lé põ díj sze dé se ese tén:

9.2.1. Ami kor a mû sor fõ ként iro dal mi vagy ze ne mû -
vek bõl áll, az áfá val csök ken tett be vé tel 9%-át kell szer zõi
jog díj ként fi zet ni.

9.2.2. Azok ban az ese tek ben, ami kor iro dal mi vagy ze -
ne mû vek a mû sor ré szei, azon ban a mû sor nem csak iro -
dal mi vagy ze ne mû vek bõl áll (hát tér ze ne), az áfát nem tar -
tal ma zó be vé tel 7%-át kell szer zõi jog díj ként fi zet ni.

9.3. Mér sék lés
Ha a ren dez vény szer ve zõ je a ren dez vény meg tar tá sát

meg elõ zõ en az AR TIS JUS-szal meg ál la po dást köt, amely -
ben vál lal ja, hogy a ren dez vény meg tar tá sa elõtt a meg ál -
la po dás ban rög zí tett össze gû jog díj rész le tet meg fi zet,
20% ked vez mény ben ré sze sül.

10. Nyilvános családi ünnepségek

10.1. Az ön kor mány za tok ál tal ren de zett csa lá di ün -
nep sé gek (es kü võ, név adó stb.) ke re té ben fel hasz nált ze -
nei és iro dal mi mû so rok után ese mé nyen ként 400 Ft szer -
zõi jog dí jat kell fi zet ni, füg get le nül at tól, hogy ezen ese -
mény(ek) után az ön kor mány zat nak be vé te le ke let ke zik.

10.2. Ren dez vény szer ve zõk ál tal ren de zett csa lá di ün -
nep sé gek (szü le tés nap, el jegy zés, es kü võ, ke resz te lõ stb.)
ke re té ben fel hasz nált ze nei és iro dal mi mû so rok után ese -
mé nyen ként 10 000 Ft szer zõi jog dí jat kell fi zet ni, füg get -
le nül at tól, hogy a ren dez vény szer ve zõ nél mi lyen össze gû 
be vé tel ke let ke zik.

II. Fejezet

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban a fel hasz -
ná ló a nyil vá nos elõ adás szer ve zõ je. A szer zõi jog dí jat a
fel hasz ná ló kö te les fi zet ni. Ab ban az eset ben, ha a nyil vá -
nos elõ adás hoz kap cso ló dó an be vé tel ke let ke zik, a nyil vá -
nos elõ adás szer ve zõ jé nek azt kell te kin te ni, akit a bár mi -
lyen for má ban sze dett be lé põ díj, valamint a bár mely jog cí -
men a nyil vá nos elõ adás sal össze füg gés ben be fo lyó egyéb 
be vé tel (tá mo ga tás, rek lám- és szpon zor be vé tel stb.) meg -
il let. Ha a nyil vá nos elõ adást meg va ló sí tó ren dez vényt
vagy annak egy ré szét a szer ve zõ ál tal igény be vett har ma -
dik sze mély (szer ve zet) szer ve zi, a ren dez vény szer ve zõ -
jé nek a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) igény be ve võt

kell te kin te ni, amennyi ben a be vé tel a har ma dik sze mélyt
(szer ve ze tet) igény be ve võ nél ke let ke zik. Eb ben az eset -
ben a har ma dik sze mélyt (szer ve ze tet) a szer ve zé sért (köz -
re mû kö dé sért) meg il le tõ (meg bí zá si vagy egyéb) díj nem
mi nõ sül be vé tel nek.

2. Ha a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá esõ bár mely
ren dez vény so rán a fõ szol gál ta tás ként meg va ló su ló nyil -
vá nos elõ adást meg elõ zõ en, annak szü ne té ben vagy azt
köve tõen já ru lé kos jel leg gel ke res ke del mi cél ból ki adott
hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so lat bár mi lyen mó don
tör té nõ köz vet len nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re ke rül
sor, az elõ adás szer ve zõ je – e já ru lé kos fel hasz ná lás ra te -
kin tet tel – kö te les az egyéb ként a je len jog díj köz le mény
alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog díj 2%-át szer zõi jog díj ként,
ezen utób bi összeg 21,5%-át pe dig az elõ adó mû vé szek és
hang fel vé tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it meg -
il le tõ szom szé dos jogi jog díj ként meg fi zet ni.

3. Ha a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá esõ ren dez -
vé nyen a fõ szol gál ta tás ként meg va ló su ló nyil vá nos elõ -
adás alatt, ah hoz kap cso ló dó an ke res ke del mi cél ból ki -
adott hang fel vé tel vagy ar ról ké szült má so lat köz vet len
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re ke rül sor (az elõ adás hoz
hang fel vé telt is hasz nál nak), az elõ adás szer ve zõ je kö te les 
a je len jog díj köz le mény alap ján fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon 
fe lül to váb bi 21,5%, az elõ adó mû vé szek és hang fel vé -
tel-elõ ál lí tók kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te it meg il le tõ
szom szé dos jogi jog dí jat is meg fi zet ni.

4. Bár mely szer ve zet vagy sze mély kö te les ér te sí te ni a
mû so ros elõ adás szer ve zõ je ne vé nek és pon tos cí mé nek
meg je lö lé sé vel az AR TIS JUS-t mû so ros elõ adás meg tar -
tá sá ra al kal mas he lyi sé gé nek, te rü le té nek mû so ros elõ adás 
cél já ra tör té nõ bér be adá sá ról vagy ar ról, ha a he lyi sé gé ben 
egyéb ként mû so ros elõ adást ren dez nek. Az ér te sí té si kö te -
le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a jog díj fi ze té sé ért a he lyi -
ség gel ren del kez ni jo go sult szer ve zet vagy sze mély fe le l.

5. A fel hasz ná ló a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû -
vek és iro dal mi mû vek fel hasz ná lá sá nak meg kez dé sét és a
már meg kez dett fel hasz ná lás meg vál toz ta tá sát az Szjt.
25.  § (4) be kez dé se alap ján írás ban elõ ze tesen kö te les az
AR TIS JUS-nak be je len te ni.

6. Ha a ze ne- és iro dal mi mû vek nyil vá nos elõ adá sa kö -
ré ben a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás meg kez dé sé re vagy
meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó be je len té si kö te le zett sé gé -
nek [Szjt. 25.  § (4) be kez dés] nem tesz ele get, és az
ARTISJUS csak az ellen õr zés so rán sze rez tu do mást a fel -
hasz ná lás ról, az Szjt. 25.  § (6) be kez dé se alap ján a fel hasz -
ná ló – a kö zös jog ke ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i -
nek fe de zé sé re – költ ség áta lány fi ze té sé re kö te les, amely -
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nek össze ge a fi ze ten dõ szer zõi jog díj össze gé vel egye zik
meg.

6.1. A fel hasz ná ló kö te les az elõ adá son el hang zott mû -
vek cí mét és szer zõ i nek, át- vagy fel dol go zó i nak ne vét,
valamint az el hang zás idõ tar ta mát az elõ adást kö ve tõ 3 na -
pon be lül írás ban vagy elekt ro ni kus úton kö zöl ni az
 ARTISJUS-szal. Az ARTISJUS a szer zõi jog díj el szá mo -
lás alap já ul szol gá ló ada to kat, valamint a mû fel hasz ná lás
mód ját és mér té két a hely szí nen el len õriz he ti.

6.2. Amennyi ben a fel hasz ná ló a szer zõi jog díj meg ál -
la pí tá sá hoz szük sé ges adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, az ARTISJUS a szer zõi jog díj alap ját az
Szjt. 25.  § (4) be kez dé se sze rin ti hely szí ni ellen õr zés ada -
tai, illetve az egyéb ren del ke zés re álló ada tok (írott és
elekt ro ni kus saj tó, egyéb mé dia, a hely színt ren del ke zés re
bo csá tó tá jé koz ta tá sa stb.) alap ján ál la pít ja meg. A hely -
szí ni ellen õr zés so rán az ARTISJUS jo go sult be te kin te ni a
fel hasz ná ló azon ira ta i ba, pénz ügyi do ku men tu ma i ba és
el szá mo lá sa i ba, ame lyek a jog díj meg ál la pí tá sá hoz kap -
cso lód nak.

6.3. A fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon fe lül az zal meg egye -
zõ össze gû költ ség áta lányt is meg kell fi zet ni a kö zös jog -
ke ze lõ szer ve zet el len õr zé si költ sé ge i nek fe de zé sé re ab -
ban az eset ben, ha a szer ve zõ a je len jog díj köz le mény ben
meg ha tá ro zott, élõ elõ adást meg va ló sí tó [Szjt. 24.  §
(2) be kez dés a) pont] fel hasz ná lá sok ese té ben mû sor köz -
lé si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, illetve bár mely fel -
hasz ná lás te kin te té ben szán dé ko san vagy gon dat la nul hi -
bás vagy hi á nyos ada to kat kö zöl.

7. A sze mé lyes elõ adó mû vé szi tel je sít ménnyel meg va -
ló su ló nyil vá nos elõ adás szer zõi jog dí ját az elõ adás tól szá -
mí tott 3 na pon be lül kell meg fi zet ni [Szjt. 25.  § (5) be kez -
dés].

8. A je len kö zös jog díj köz le mény kö ré ben az
ARTISJUS jo go sult a sa ját ne vé ben a fel hasz ná lók kal
szem ben el jár ni, a fel hasz ná lá si en ge dé lye ket meg ad ni, a
jog díj igé nye ket ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a fel -
hasz ná lók nak jog díj fi ze té si ér te sí tõt, illetve szám lát ki bo -
csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé nye sí tés
kö ré ben el jár ni.

Az ARTISJUS a je len jog díj köz le mény alap ján a fel -
hasz ná lá si en ge dély meg adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te -
szi füg gõ vé. A fel hasz ná ló az en ge délyt a jog díj meg fi ze -
té sé vel egy idõ ben szer zi meg. A fel hasz ná lás meg kez dé se 
elõtt meg fi ze tett jog díj, illetve jog díj rész let fe jé ben a fel -
hasz ná ló a meg fi ze tett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos 
mér té kû fel hasz ná lá si en ge délyt sze rez. Rész let fi ze té si
meg álla po dás ese tén az utol só jog díj rész let meg fi ze té sé -
vel a szer ve zõ fel hasz ná lá si en ge dé lye a fel hasz ná lás meg -
kez dé sé re vissza ha tó ha tállyal a meg fi ze tett szer zõi jog díj -

jal ará nyo san bõ vül, illetve a meg tar tott nyil vá nos elõ -
adás hoz szük sé ges mér té kû vé vá lik.

9. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be lé põ díj nak
kell te kin te ni min den olyan fi ze tést, amely elõ fel té te le a
je len jog díj köz le mény ben fel so rolt ren dez vé nyen való
rész vé tel nek (be lé põ jegy, mû sor meg vál tás, ado mány jegy, 
cso por tok ré szé re szer ve zett ide gen for gal mi jel le gû ren -
dez vé nyek rész vé te li díja, meg hí vó, egyé ni azo no sí tó
stb.).

9.1. A je len jog díj köz le mény I. fe je zet 1., 2., 3., 4., 5.,
6.1., 8., 9.2. pont ja i nak al kal ma zá sá ban be vé te len az el -
adott je gyek bõl, bér le tek bõl szár ma zó be vé telt, valamint a
bár mi lyen for rás ból szár ma zó be fi ze tést és tá mo ga tást (pl.
egyéb, be lé põ díj nak mi nõ sü lõ be vé telt, valamint a bár mi -
lyen jog cí men be fo lyó rek lám- és szpon zor be vé telt), to -
váb bá do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel
nyúj tott szol gál ta tást kell ér te ni, ame lyek re az adott szer -
ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min -
den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter -
jed.

9.2. Hoz zá kell szá mí ta ni a be vé tel hez a té rí tés men tes
(tisz te let, szak mai stb.) je gyek ér té két is. Ilyen eset ben a
szer zõi jog díj alap meg ál la pí tá sá hoz a ke res ke del mi for ga -
lom ban leg na gyobb da rab szám ban ér té ke sí tett jegy el len -
ér té két kell figye lembe ven ni. Ha a szer zõi jog díj szá mí tás
alap ja tár gya az áfá nak, ab ban az eset ben be vé tel alatt az
áfa nél kü li be vé tel ér ten dõ.

9.3. A be vé tel bõl bi zony la tok alap ján le von ha tó:

– a ki emelt (VIP) kö zön ség ta gok ré szé re nyúj tott olyan 
szol gál ta tá sok ér té ke, ame lyet a be lé põ díj tar tal maz, de
köz vet le nül nem füg ge nek össze a ze ne fel hasz ná lás sal
(rek lám aján dék, in gye nes par ko lás, köz le ke dés). Nem so -
rol ha tó ebbe a kör be a ven dég lá tó szol gál ta tás, amely nek
el len ér té két be vé tel nek kell te kin te ni;

– a té rí tés men te sen át adott (szak mai, tisz te let stb.) je -
gyek el len ér té ké bõl az összes el adott jegy (da rab) leg fel -
jebb 5%-nak meg fe le lõ, a leg ala cso nyabb ér té kû jegy el -
len ér té ké nek figye lembe véte lével szá mí tott rész, ha a
szer ve zõ a té rí tés men tes je gye ket olyan sze mély nek vagy
szer ve zet nek adja át, aki/amely szpon zo ri tá mo ga tást
nyúj tott a ren dez vény hez. E tényt a szer ve zõ úgy iga zol -
hat ja, hogy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban nyi lat -
ko zik

= a té rí tés men tes je gye ket át ve võ sze mély/szer ve zet
pon tos nevérõl,

= az át adott je gyek szá má ról,

= ar ról, hogy a sze mély tõl/szer ve zet tõl szpon zo ri tá -
mo ga tást ka pott, és ar ról a ren dez vény be vé te lei
kö zött a min den kor ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok -
nak meg fele lõen beszámol.
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10. A je len szer zõi jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott
bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a fel hasz ná lót il le ti
meg, aki nek az AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál
ré geb bi le járt tar to zá sa nem áll fenn, és a fel hasz ná lás mér -
té ké re, illetve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re)
vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett sé gé nek
[Szjt. 92.  § (5) be kez dés] ha tár idõ ben ele get tett.

11. A fel hasz ná lók kal, il let ve a fel hasz ná lók kép vi se le -
té ben el já ró, az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg -
fele lõen kép vi se lõ or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi -
se le ti szer ve ze tek kel a jog díj köz le mény meg fe le lõ ren del -
ke zé se i ben meg ha tá ro zott té te les vagy %-os szer zõi jog -
díj fi ze tés he lyett az ARTISJUS áta lány jog dí jat tar tal ma zó
fel hasz ná lá si szer zõ dést is köt het.

11.1. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés a jog díj köz -
le mény meg fe le lõ pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sa mel lett is csak ak kor köt he tõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak az AR TIS JUS-szal
szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás
mér té ké re vo nat ko zó adat- (pl. mû sor) köz lé si kö te le zett -
sé gé nek az Szjt. 92.  § (5) be kez dés re fi gye lem mel ele get
tett,

– az áta lány dí jas fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té sét a
fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és
en nek foly tán a fel hasz ná ló ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj
je len tõs mér té ke, vagy a fel hasz ná lók je len tõs ré szé nek
azo nos or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szerv -
ben való ön kén tes tag sá ga és az ér dek-kép vi se le ti szerv
fel hasz ná lá si szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló jog sza bály- és
alap sza bály sze rû fel ha tal ma zá sa ezt le he tõ vé és in do kolt tá 
te szi.

11.2. Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán az
ARTISJUS az áta lány szer zõ dé sek kel érin tett fel hasz ná lók 
kö zött az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü -
lön böz te tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel -
lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sí t [Szjt. 90.  § (4) be kez -
dés].

11.3. Or szá gos vagy re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer -
vek kel csak ab ban az eset ben köt he tõ áta lány szer zõ dés, ha 
az ér dek-kép vi se le ti szerv a tag jai (az érin tett fel hasz ná -
lók) szer zõi jog díj fi ze té sé ért meg fe le lõ biz to sí té kot nyújt, 
és/vagy az érin tett fel hasz ná lók ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog -
díj ki szá mí tá sá hoz/meg fi ze té sé hez szük sé ges, a fel hasz -
ná lás mér té ké re, il let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé -
nyek re) vo nat ko zó ada to kat gyûj ti és az AR TIS JUS-nak
to váb bít ja, és/vagy a szer zõi jog díj fi ze té si kö te le zett sé get
egész ben vagy rész ben át vál lal ja.

11.4. A jog díj köz le mény je len pont já nak al kal ma zá sá -
ban re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek nek az Eu ró pai
Bi zott ság 2007. feb ru ár 1-i 105/2007/EK ren de le té nek
mel lék le té ben a NUTS2 ré gi ók ként meg ha tá ro zott ré gi ók
szint jén mû kö dõ re gi o ná lis ér dek-kép vi se le ti szer vek mi -
nõ sül nek.

12. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak
mér té ke figye lembe ve szi, hogy a je len jog díj köz le mény -
ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok so rán vé dett és nem vé -
dett mû vek fel hasz ná lá sa egy aránt meg tör té nik. Ha a fel -
hasz ná ló bi zo nyít ja [Szjt. 92.  § (3) be kez dés], hogy a fel -
hasz ná lás – fi gye lem mel az át dol go zott, fel dol go zott mû -
vek re is – ki zá ró lag olyan mû ve ket, illetve hang fel vé te lek
bár mely nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé vel [Szjt. 77.  §
(1) be kez dés] járó nyil vá nos elõ adás ese tén, ki zá ró lag
olyan elõ adá so kat vagy hang fel vé te le ket érint, ame lyek
mind egyi ké re néz ve a vé del mi idõ el telt, a fel hasz ná lás fe -
jé ben jog dí jat nem kell fi zet ni.

13. A je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dély nem ter -
jed ki a szín pad ra szánt iro dal mi mû vek és ze ne drá mai mû -
vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik, va la mint a
szak iro dal mi mû vek és a na gyobb ter je del mû nem szín -
pad ra szánt szép iro dal mi mû vek (pl. re gé nyek) tel jes ter je -
de lem ben tör té nõ elõ adá sá ra [Szjt. 25.  § (3) be kez dés].

14. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha -
tá ro zott nyil vá nos elõ adás ese tén a köz zé tett szer zõi jog -
díj mér té kek meg ál la pí tá sá nál al kal ma zott el vek és ará -
nyok figye lembe véte lével az ARTISJUS ál tal ese ten ként
meg ál la pí tott szer zõi jog díj fi ze ten dõ.

15. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí -
jak az áfa össze gét nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör -
vényes áfát is tar tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA

A fen ti jog díj köz le mény 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS

Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

* * *

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az
Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. ja nu ár 24.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,

ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére történõ jogosultság elnyerésére

Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium a szak kép -
zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban:
Szt.) 13.  §-ának (1) be kez dé se, valamint a szak mai vizs ga
szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl  szóló 34/2003.
(XII. 21.) OM ren de let (ren de let) alap ján pá lyá za tot hir det
a ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek te kin te té ben szak -
kép zést foly ta tó jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ in téz mé -
nyek, egyé ni vál lal ko zók ré szé re. A pá lyá zat cél ja szak mai 
vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság el nye ré se (a továb -
biak ban: vizs ga szer ve zé si jog).

Pá lyá za tot ad hat be az a szak kép zést foly ta tó in téz -
mény, amely:

a) jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik, vagy egyé ni vál lal -
ko zó,

b) sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a továb biak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt,

c) ele get tett az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
– a te vé keny sé gé rõl  szóló, két éves – be szá mo ló ké szí té si
kö te le zett sé gé nek,

d) nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván -
tar tott, le járt köz tar to zá sa,

e) nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, illetve fel szá mo lá si
el já rás alatt,

f) hoz zá já rul a pá lyá zat ban sze rep lõ, valamint a prog -
ram meg va ló sí tá sa so rán ke let ke zett ada tok mi nisz té rium
ál ta li ke ze lé sé hez, to váb bá az em lí tett ada tok mi nisz té -
rium ál tal ki je lölt szer ve zet ál tal tör té nõ fel dol go zá sá hoz.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
1. azon szak ké pe sí té sek meg ne ve zé sét és OKJ azo no -

sí tó szá mát, ame lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí -
ván ja kap ni.

Szak ké pe sí té sek:
54 861 01 Biz ton ság szer ve zõ I.
54 861 01 Biz ton ság szer ve zõ II.
31 861 01 Biz ton sá gi õr
52 861 04 Ma gán nyo mo zó
61 861 01 Ren dé sze ti szer ve zõ
31 861 02 Biz ton ság tech ni kai sze re lõ, ke ze lõ
61 861 02 Vég re haj tó
31 861 03 Par ko ló õr
52 345 01 Ha tó sá gi és köz igaz ga tá si ügy in té zõ
2. azon – 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat VI. fe je ze -

té ben meg ha tá ro zott – ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne -
ve zé sét, amely ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí -
ván ja lát ni,

3. szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ada to kon
ala pu ló be mu ta tá sát, szá za lék ban ki fe jez ve azt, hogy ár be -

vé tel ben mi lyen arányt kép vi sel a szak kép zés sel kap cso la -
tos te vé keny ség,

4. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek, ér de mi
ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sát, illetve akik ko ráb ban
nem ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl  szóló nyi -
lat ko za tot,

5. az ál ta la al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le -
írá sát, amennyi ben mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vánnyal ren -
del ke zik, annak má so la tát,

6. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta -
tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az e cél ra 
ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin tet tel az
ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó
fel té te le ket),

7. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs
sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té sét,

8. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak
mód ját és rész le tes be mu ta tá sát,

9. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra,
valamint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos
vég zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

1. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a köz -
hasz nú tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá -
tott, 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, egyéb pá lyá zók
ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény 1. szá mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap sza bá -
lyát), egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi -
te les má so la tát, és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság ál -
tal ki ál lí tott, 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást arra vo nat -
ko zó lag, hogy a ké rel me zõ a ha tó ság nyil ván tar tá sá ban
sze re pel,

2. az Fktv. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott,
a nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány hi te les
má so la tát,

3. az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és 
a nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé -
keny ség rõl  szóló be szá mo ló má so la tát,

4. annak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti
vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te -
lek ren del ke zés re áll nak,

5. gaz da sá gi tár sa ság, ille tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese -
tén a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, ille tõ leg
– ahol a szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille -
té kességébe – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki -
je lölt, az Szt. 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szak mai szer ve zet iga zo lá sát, hogy a gya kor la ti vizs ga rész 
le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi fel -
té te lek meg fe le lõ mi nõ sé gû ek,
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6. annak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té -
kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to -
zá sa,

7. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo -
lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi
IL. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko zó
nyi lat ko za tát, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si
vagy vég el szá mo lá si el já rás, valamint

8. a ren de let 7.  §-ban elõ írt, pá lyá za ton kén ti (ré gi ón -
kén ti) 26 ezer Ft bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má -
so la tát.

A pá lyá za ti ki írás hoz csa tol ha tó nyi lat ko za tok, do ku -
men tu mok:

1. kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos re fe ren ci ák,

2. annak be mu ta tá sa, hogy a vizs ga le bo nyo lí tá sá nak
tár gyi fel té te lei – kü lö nös te kin tet tel a gya kor la ti vizs ga le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök re – mi lyen arány ban
ké pe zik a pá lyá zó sa ját tu laj do nát, és a vizs gák idõ pont já -
ban fel tét le nül ren del ke zés re áll nak,

3. a vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ EU 
irány el vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet raj za.

Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé -
get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja
lát ni, mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá lyá za tot
kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fel kell tün tet -
nie az össze sen be nyúj tott pá lyá zat szá mát. Eb ben az eset -
ben a köz hi te les mel lék le te ket csak az egyik pá lyá zat hoz
kell csa tol nia. A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék le tek fény má -
so lat ban is csa tol ha tók, azon ban a pá lyá za ton fel kell tün -
tet ni, hogy mely ré gi ó ra be nyúj tott pá lyá zat hoz csa tol ta a
köz hi te les mel lék le te ket.

A pá lyá zó csak olyan OKJ szak ké pe sí té sek vo nat ko zá -
sá ban nyújt hat be vizs ga szer ve zé si jog meg szer zé sé re irá -
nyuló pá lyá za tot, me lyek re a re giszt rá ci ós ta nú sít vány
alap ján kép zés re jo go sult.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter 7 tagú bí rá ló bi zott sá got hoz lét re, és gon dos ko -
dik annak mû köd te té sé rõl. A bi zott ság a pá lyá za ti fel hí -
vás ban be kért nyi lat ko za tok és mel lék le tek alap ján min -
den szak ké pe sí tés vo nat ko zá sá ban kü lön-kü lön ér té ke li a
be ér ke zett pá lyá za to kat, és ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a 
szak ké pe sí té sek vizs ga szer ve zé si jo gá nak meg adá sá ra. A
bi zott ság (és annak tag ja) a mi nõ sí tés ered mé nyé rõl fel vi -
lá go sí tást har ma dik sze mély nek nem ad hat. A bí rá ló bi -
zott ság név so ra és mû kö dé sé nek sza bá lyai 2008. már ci us
1-jé tõl az IRM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó sá gon (címe: 2094
Nagy ko vá csi, Nagy ko vá csi út 3.) meg te kint he tõ.

A szak mai vizs ga szer ve zé sé re tör té nõ jo go sult ság el -
nye ré sé re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa az 1. és 2. szá -
mú mel lék let alap ján tör té nik.

A pá lyá za tok ban va lót lan ada tok, in for má ci ók köz lé se
meg té vesz tés nek mi nõ sül, és au to ma ti kus ki zá rást ered -
mé nyez.

A pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tu mok te kin te té -
ben hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

A szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal be nyúj tott pá -
lyá zat for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a
„For mai kö ve tel mé nyek” kö zül bár me lyik re „nem” vagy
„nincs” a vá lasz.

A for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá lyá zók kö zül
azok nyer het nek vizs ga szer ve zé si jo go sult sá got, ame lyek
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ér té ke lés ben leg alább 75%-ot
el ér nek. A bi zott ság a vizs ga szer ve zé si jog meg íté lé sé nél
kü lö nös fi gyel met for dít arra, hogy a ter ve zé si sta tisz ti kai
ré gi ók ban egy adott szak ké pe sí tés vizs gáz ta tá sá ra ne
arány ta la nul sok kép zõ hely kap jon jo go sult sá got. Az el bí -
rá lás so rán elõny ben ré sze sül az a pá lyá zó, amely nek a
vizs ga szer ve zés ben több éves gya kor la ta van.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók:
1. A szak mai vizs ga szer ve zõ jé nek a fel ada ta it a szak -

mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé -
rõl  szóló 20/2007. (VI. 21.) SZMM ren de let ha tá roz za
meg.

2. A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ az
IRM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó sá gán.

3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je a pá lyá zat nak a
Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott
60. nap tá ri nap.

4. A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga szer ve zé si jo go sult -
ság 2008. jú li us 1-jé tõl 2012. jú ni us 30-ig, illetve az Sztv.
5.  § (4) be kez dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sig ér vé nyes.

5. A pá lyá za to kat 5 pél dány ban – mely bõl leg alább egy 
pél dá nyon ere de ti cég sze rû alá írás sze re pel, és min den ol -
dal szig nál va van – kell be nyúj ta ni az Igaz ság ügyi és Ren -
dé sze ti Mi nisz té rium Ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság cí mé re. A
bo rí té kon fel kell tün tet ni a „VIZSGASZERVEZÉS” meg -
ne ve zést. Ha tár idõ után pos tá ra adott pá lyá za tok nem ke -
rül nek ér té ke lés re.

6. A sta tisz ti kai ter ve zé si ré gi ón ként be fi ze ten dõ bí rá -
la ti dí jat (26 000 Ft/pá lyá zat) az IRM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó -
ság 10023002-00284787-00000000 szá mú elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra, kész pénz-át uta lá si meg -
bí zá son „VIZSGASZERVEZÉS” meg je lö lés sel kell be fi -
zet ni.

7. A be fi ze tett bí rá la ti díj ke ze lé se és nyil ván tar tá sa az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör -
té nik. A be fi ze tett bí rá la ti díj a bí rá ló bi zott ság tag ja i nak
fel ké ré sé ig a pá lyá zat vissza vo ná sa ese tén vissza igé nyel -
he tõ. Vissza vo nás ese tén a bí rá la ti dí jat – a pá lyá zat be fo -
ga dá sá val kap cso lat ban ke let ke zett 20% költ ség gel csök -
kent ve – kap ja vissza a pá lyá zó.

8. A pá lyá za ti ki írás ban nem érin tett kér dé sek ben a
szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl
 szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let elõ írásait kell irány -
mu ta tó nak te kin te ni.

9. A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók le vél ben kap -
nak ér te sí tést. A szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott
in téz mé nyek, szer ve ze tek jegy zé két tar tal ma zó igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz te ri ren de le tet a Ma gyar Köz -
löny ben is meg kell je len tet ni.
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10. A pá lyá za ti fel hí vás ered mé nye ként meg sze rez he tõ
vizs gáz ta tá si jog nem vo nat ko zik az is ko lai rend sze rû szak -
kép zés ben az Szt. 2.  §-ának (1) be kez dés a)–b) pont jaiban fel -
so rolt szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek re,  továbbá a fel sõ fo kú 
szak kép zést szer ve zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re a ve lük ta -

nu lói, illetve hall ga tói jog vi szony ban ál lók vo nat ko zá sá ban.
Az Szt. 2.  §-ának (1) be kez dés a)–c) pont já ban fel so rolt szak -
kép zést foly ta tó in téz mé nyek azok szá má ra, akik kel az Szt.
52.  §-ának (2) be kez dés ben sza bá lyo zott kép zé si szer zõ dést
kö töt tek, ala nyi jo gon szer vez het nek szak mai vizs gát.
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1. számú melléklet

Formai követelmények

1. A pá lyá zó ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik vagy egyé ni vál lal ko zó

Igen Nem

2. A pá lyá zat kö te le zõ tar tal mi ele mei:

Van Nincs

a) Pá lyá zott szak ké pe sí té sek meg ne ve zé se, OKJ szá ma

b) Pá lyá zott ré gió(k) meg ne ve zé se

c) Szak kép zé si te vé keny ség be mu ta tá sa

d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa, vagy nyi lat ko zat ar ról, hogy ko ráb ban
erre nem volt fel jo go sít va

e) Fo lya mat ban lévõ vagy el fo ga dott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be mu ta tá sa

f) Vizs ga szer ve zõ egy ség be mu ta tá sa

g) Szak mai vizs ga szer ve zé sé ért fe le lõs sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gya kor la tá nak is mer te té se

h) A gya kor la ti vizs ga rész tár gyi fel té te le i nek be mu ta tá sa

i) A vizs ga szer ve zé si jog sza bá lyi elõ írások meg tar tá sá ra irá nyuló kö te le zett ség vál la lás

3. A pá lyá zat kö te le zõ mel lék le tei:

Van Nincs

a) Cég ki vo nat, cég be jegy zés, lé te sí tõ ok irat vagy vál lal ko zói iga zol vány má so la ta

b) Fel nõtt kép zé si nyil ván tar tás ba vé te li ta nú sít vány má so la ta

c) Kép zé si te vé keny ség rõl  szóló két éves be szá mo ló má so la ta

d) Gya kor la ti vizs ga fel té te le i nek meg lé té rõl  szóló iga zo lás

e) Ka ma rai (ezek hi á nyá ban szak mai szer ve ze ti) iga zo lás ar ról, hogy a gya kor la ti vizs ga tár gyi
fel té te lei a jog sza bály ban elõ ír tak nak meg fe lel nek

f) Iga zo lá sok ar ról, hogy nincs adó-, vám- és le járt köz tar to zá sa

g) Ha az 1991. évi IL. tör vény ha tá lya alá tar to zik, nyi lat ko zat ar ról, hogy nem áll fel szá mo lá si
vagy csõd el já rás alatt

h) Bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la ta

A szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal be nyúj tott pá lyá zat for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a fen ti ek
kö zül bár me lyik re „nem” vagy „nincs” a vá lasz.

2008. ............................................ hó ................ nap.

Ér té kel te: .............................................................   El len õriz te: ..............................................................
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2. számú melléklet

Értékelõ lap

Ér té ke lé si szem pont
Ma xi má li san ad ha tó

pont szám
El ért pont szám

Te vé keny sé gé ben a szak kép zés sú lya 15

Vizs ga szer ve zé si gya kor lat 10

Re fe ren ci ák ból meg ál la pít ha tó szak kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny ség 10

A vizs gáz ta tás hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek:

– mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány meg lé te  5

– a vizs ga szer ve zõ egy ség ve ze tõ jé nek, dol go zó i nak szak mai fel ké szült sé ge 10

– az irat tá ro zás, tit ko sí tás, õr zés fel té te lei  5

– gya kor la ti vizs ga tár gyi fel té te lei, mi nõ ség e 15

– ren del ke zik-e a pá lyá zott ré gió egé szé re ki ter je dõ há ló zat tal  5

– a vizs gáz ta tás hoz szük sé ges sze mé lyi, tár gyi fel té te lek va la mennyi hely szí nen
 biz to sí tot tak-e

 
5

Össze sen: 80

2008. ............................................ hó ................ nap.

Ér té kel te: .............................................................   El len õriz te: ..............................................................
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08.0381 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ  lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2008. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.


