
 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

9/2008. (II. 22.) ÖTM
rendelete

az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról*

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  § (2) be kez -
dé sé nek 1. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az
 önkormányzati és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és

ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A lé te sít mé nyek, épít mé nyek lé te sí té sé re – ide ért ve
a ter ve zést, az át ala kí tást, il let ve a mó do sí tást is –, va la -
mint a lé te sít mé nyek, épít mé nyek, gé pek, be ren de zé sek,
esz kö zök és – a rob ba nó és rob ban tó anya gok ki vé te lé vel – 
az anya gok hasz ná la tá ra, tech no ló gi ák al kal ma zá sá ra
 vonatkozó tûz vé del mi sza bá lyo kat, tûz vé del mi mû sza ki
kö ve tel mé nye ket a ren de let mel lék le té ben fog lalt Or szá -
gos Tûz vé del mi Sza bály zat (a továb biak ban: OTSZ) tar -
tal maz za.

2.  §

(1) Az ille té kes hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság
– más, leg alább azo nos biz ton sá gi szin tet nyúj tó elõ írások
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meg té te le ese té ben – ké re lem re az el té rést en ge dé lyez he ti
az OTSZ

a) 3. rész II. fe je ze té nek 1. táb lá za tá ban meg ha tá ro zott
leg ki sebb tá vol ság alól, to váb bá a 3. rész II. fe je ze té nek
3.4.; 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.3.; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.;
6.10.; 6.11. pont jai, va la mint

b) 5. rész I/4. fe je ze té nek 4.8.4.; 4.8.4.1. pont jai, az I/5.
fe je ze té nek 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; 4.5–5.4.1.; 5.4.9.;
5.4.11.; 5.4.13.; 5.1–5.3.; 5.5–7.; pont jai, az I/6. fe je zet
1.1–1.7.2.; 1.7.5.; II. fe je zet 3.10–3.14; 6.3.; 7.1.;
7.8–7.12.; 9.1–9.4.; 10.3–10.3.6.; 12.10.; 12.11.; 12.15.;
17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.;
21.5.; 23.10–23.15.; 24.1–25.11.; 26.2–28.2. pont jai elõ -
írásai alól.

(2) Az OTSZ
a) 1. rész I. fe je ze te, a II. fe je ze te, a III. fe je ze te, a

VII. fe je ze té nek 2.7. pont ja, a VIII. fe je ze té nek 1.4. pont ja
és XIV. fe je ze té nek 1.2. pont jai,

b) 3. rész I. fe je ze te, a III. fe je ze té nek 1. címe, és a
IV. fe je ze te,

c) 4. rész XI. fe je ze te,
d) 5. rész I/1–3. fe je ze te, az I/4. fe je zet 1.1–1.2.9.; 2.5.;

3.6.1–3.6.3.; 3.6.6.; 3.6.7.; 3.7.2–3.7.2.3.; 4.8.5; 4.8.6.;
4.8.12.3. pont jai és az M1. mel lék le te, az I/5. fe je zet 1.3.;
2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 5.4.2–5.4.4.; 5.4.6.; 5.4.7.;
5.4.10.; 5.4.12. pont jai, az I/6. fe je zet 1.7.3.; 1.7.4 pont jai,
az I/7. fe je zet 2.1.1.; 2.2–2.3.1.3.; 3 pont jai., az I/8. fe je zet; 
az I/9. fe je zet 1–2. pont jai, az I. cím: 3.1.3.; 3.3.1.; 3.3.3.;
3.3.4.; 3.3.4.1–3.3.5.5. pont jai és az 1. sz. füg ge lék, az
M1.; M2. mel lék le tek, va la mint az M4. mel lék let, a
II. cím: 2.1–2.1.2.; 5.4. pont jai, az V. cím, az I/10. fe je zet
1–5. pont jai, a II. fe je zet 1–3.2.; 3.9.; 4.1–5.3.; 6.4.; 6.6.;
10.1.; 10.2.; 11.10.; 12.2–12.4.; 12.8.; 12.9.; 17.2.; 17.3.;
18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.;
23.5–23.7.; 26.1. pont jai
ren del ke zé sei alól el té rés nem en ge dé lyez he tõ.

(3) Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
– más, leg alább azo nos biz ton sá gi szin tet nyúj tó elõ írások
meg té te le ese té ben – ké re lem re az el té rést en ge dé lyez he ti
az OTSZ – (1)–(2) be kez dés ben nem em lí tett – rendel -
kezéseitõl.

(4) Az OTSZ-ben hi vat ko zott szab vá nyok tól el té rõ, de
azok kal leg alább azo nos biz ton sá gi szin tet nyúj tó mû sza ki 
meg ol dást ké re lem re az (1) és (3) be kez dés ben ki je lölt
 hatóság jó vá hagy ja.

(5) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a tûz vé del mi mû sza ki kö ve tel mény, tûz vé del mi sza -

bály vagy szab vány al kal ma zá sá nak pon tos hely szí nét, az
érin tett épít mény, sza bad tér, do log meg ne ve zé sét;

b) az érin tett tûz vé del mi mû sza ki kö ve tel mény, tûz vé -
del mi sza bály vagy szab vány azon ré szét, amely re az el té -
ré si ké re lem vo nat ko zik;

c) a tûz vé del mi mû sza ki kö ve tel mény tõl, tûz vé del mi
sza bály tól vagy szab vány tól való el té rés in do kát;

d) a ké re lem hez mel lé kel ni kell a ter ve zett el té rõ meg -
ol dás olyan rész le tes sé gû mû sza ki do ku men tá ci ó ját,

amely bi zo nyít ja, hogy az el té rõ meg ol dás a ren de let tel
meg ál la pí tott tûz vé del mi mû sza ki kö ve tel mény ben, tûz -
vé del mi sza bály ban vagy szab vány ban fog lalt elõ -
írásokkal leg alább egyen ér té kû biz ton sá got nyújt.

(6) A ren de let mel lék le te i ben meg ha tá ro zott mû sza ki
kö ve tel mé nyek tõl való el té rés, a más ha tó ság ha tás kö ré be
tar to zó en ge dé lye zé si el já rást meg elõ zõ en engedélyez -
hetõ.

3.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû elõ -
írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan ter mé kek nek,
ame lye ket az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban vagy
Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for ga lom ba,
vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, az ott
irány adó elõ írásoknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az
irány adó elõ írások az em ber i egész ség és élet vé del me,
 valamint a köz biz ton ság te kin te té ben az e ren de let ben
meg ha tá ro zot tal egyen ér té kû vé del met nyúj ta nak.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 90. na pon lép
 hatályba.

(2) A már üze me lõ tûz és hiba át jel zõ rend sze re ket leg -
ké sõbb 2013. már ci us 1-ig a ren de let 2. rész IV. fe je ze té -
nek 4.6. pont já ban fog lalt tûz vé del mi mû sza ki kö ve tel mé -
nyek sze rint át kell épí te ni. A már üze me lõ tûz és hiba
 átjelzõ rend sze rek 4.6.2. a) pont ban meg ha tá ro zott re giszt -
rá ci ó ját leg ké sõbb 2008. ok tó ber 1-ig vég re kell haj ta ni.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szá -
gos Tûz vé del mi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 35/1996.
(XII. 29.) BM ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 9/2000.
(II. 16.) BM ren de let és a 26/2005. (V. 28.) BM ren de let,
to váb bá a tûz vé de lem és a pol gá ri vé de lem mû sza ki kö ve -
tel mé nye i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 2/2002. (I. 23.) BM
ren de let, va la mint az azt mó do sí tó 43/2004. (VII. 7.) BM
ren de let ha tá lyát vesz ti.

(4) A (3) be kez dés a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
 napon ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 98/34/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik ké ben elõ írt
egyez te té se meg tör tént.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
9/2008. (II. 22.) ME

határozata

fõiskolai tanár kinevezésérõl és fõiskolai rektor
megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt jog kö röm -
ben, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Sol tész Já nost,

– 2008. feb ru ár 15-ei ha tállyal – 

fõ is ko lai ta nár rá ki ne ve zem, és

a Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má nyi Fõis -
kolán

– a 2008. feb ru ár 15-étõl 2012. ja nu ár 3-áig ter je dõ
 idõtartamra – 

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
k ö z l e m é n y e

szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  § (2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak alap ján az aláb bi szak ké pe -
sí té sek köz pon ti prog ram jai (tan ter vei) ki adás ra ke rül tek. Jó vá ha gyá si szám: FVM-4149/2008.

A köz pon ti prog ra mo kat a föld mû ve lés ügyi ága zat ba tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei ki adá -
sá ról  szóló 8/2008. (I. 23.) FVM ren de let alap ján in dí tott is ko lai rend sze rû szak kép zés ben kell al kal maz ni.

Szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

54 525 02 Me zõ- és er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi rág ke res ke dõ

31 521 01 Ag rár gaz da sá gi gép sze re lõ, gép ja ví tó

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet gaz da

54 621 01 0000 00 00 Ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó tech ni kus

54 621 02 Ag rár tech ni kus

31 621 03 Ál lat te nyész tõ

54 621 03 Ál lat te nyész tõ és ál lat egész ség ügyi tech ni kus

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

54 581 01 Föld mé rõ, tér ké pész és tér in for ma ti kai tech ni kus

33 621 02 1000 00 00 Gazd a

31 622 01 Ker tész

52 621 02 1000 00 00 La bor ál lat-te nyész tõ és -gon do zó

31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ



Szak ké pe sí tés OKJ azo no sí tó szá ma Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se

52 812 02 0000 00 00 Lo vas tú ra-ve ze tõ

31 521 20 Me zõ gaz da sá gi gép üze mel te tõ, gép kar ban tar tó

54 621 04 Nö vény ter mesz té si, ker té sze ti és nö vény vé del mi tech ni kus

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

33 621 01 0000 00 00 Bo rász

33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék gyár tó

54 541 01 Élel mi szer ipa ri tech ni kus

33 541 02 0000 00 00 Er je dés- és üdí tõ ital-ipa ri ter mék gyár tó

31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék gyár tó

33 541 03 0000 00 00 Mol nár

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter mék gyár tó

33 541 07 1000 00 00 Tej ter mék gyár tó

A jó vá ha gyott köz pon ti prog ra mok meg te kint he tõk az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet
hon lap ján (www.vkszi.hu).

A köz pon ti prog ra mo kat az FVM Vi dék fej lesz té si, Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet for gal maz za.

A meg ren de lé se ket az FVM VKSZI Tan anyag el lá tá si és Do ku men tá ci ós Osz tály, 1223 Bu da pest, Park u. 2. levél -
címre le het meg kül de ni.
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Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület

k ö z l e m é n y e

R-TV 08
a rádió- vagy televízió-mûsorok egyidejû, változatlan,

csonkítatlan továbbközvetítéséért, valamint
az irodalmi és zenemûvek sugárzás útján,

vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz
történõ közvetítéséért fizetendõ szerzõi jogdíjakról,

valamint a felhasználás engedélyezésének
egyéb feltételeirõl

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,
26.  § (1)–(7) be kez dé sé ben, 26.  § (8) be kez dés elsõ mon -
da tá ban, 27.  §-ában, 28.  § (2) és (3) 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

– a szer zõk, to váb bá az Szjt. 77.  § (2) be kez dés má so -
dik mon da tá ban meg ha tá ro zott jog te kin te té ben az elõ adó -
mû vé szek és a hang fel vé tel-elõ ál lí tók ja vá ra a Film JUS,
Film szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye sü le té vel,
a HUNGART Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke ze lõ Tár sa -
sá ga Egye sü let tel, a Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé -

gé vel, va la mint 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 egyet ér tés ben az Szjt.
28.  § (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a rá dió- vagy
te le ví zió-szer ve zet, il let ve a sa ját mû sort a nyil vá nos ság -
hoz ve ze ték út ján vagy más ként köz ve tí tõ mû so rá ban
 sugárzott, il let ve köz ve tí tett mû vek, elõ adá sok és hang fel -
vé te lek su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don – az
ere de ti hez ké pest más szer ve zet köz be ik ta tá sá val – a nyil -
vá nos ság hoz tör té nõ egy ide jû, vál to zat lan és cson kí tat lan
to vább köz ve tí té se (má sod la gos nyil vá nos ság hoz köz ve tí -
tés) en ge dé lye zé sé nek fel té te le it és az en nek fe jé ben fi ze -
ten dõ szer zõi és szom szé dos jogi jog dí ja kat (a továb biak -
ban: jog díj), va la mint

– az írók, a ze ne szer zõk és a szö veg írók ja vá ra – a szín -
pad ra szánt iro dal mi mû vek és a 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) fel hasz ná lá sa ki vé te lé -
vel – a már nyil vá nos ság ra ho zott mû vek su gár zá sa, ve ze -
ték kel vagy egyéb mó don a nyil vá nos ság hoz tör té nõ köz -
ve tí té se (el sõd le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés) en ge dé -
lye zé sé nek fel té te le it és az en nek fe jé ben fi ze ten dõ szer zõi 
jog dí ja kat

az aláb bi ak ban ál la pít ja meg:



I. Fejezet

Sugárzott rádió- vagy televízió-mûsorok egyidejû,
változatlan, csonkítatlan továbbközvetítését,

illetve nyilvánossághoz közvetítését végzõ szervezetek
által fizetendõ jogdíjak

1. A kö zön ség kö ré ben köz vet le nül is fog ha tó rá dió-
és te le ví zió-mû so rok Szjt. 28.  § (2) be kez dé se sze rin ti
 továbbközvetítése fe jé ben fi ze ten dõ jog dí jak.

A rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját mû -
sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként el sõd -
le ge sen köz ve tí tõ szer ve ze tek mû so rá ban su gár zott, il let -
ve nyil vá nos ság hoz el sõd le ge sen köz ve tí tett mû vek nek
vál to zat lan, cson kí tat lan, to vább su gár zás sal, ve ze ték út ján 
vagy egyéb mó don tör té nõ to vább köz ve tí té sét vég zõ, az
ere de ti el sõd le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy
te le ví zió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve ze tek (pl. ún. ká -
bel szer ve ze tek), szer ve ze ti for má juk ra te kin tet nél kül, az
egyes csat la ko zott ház tar tá sok (elõ fi ze tõk) ré szé re to vább -
köz ve tí tett rá dió- és te le ví zió-mû so rok után

a) leg fel jebb 500 csat la ko zott ház tar tá sig:

te le ví zió-mû so ron ként 1,58 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

rá dió mû so ron ként 0,62 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

b) 500-nál több csat la ko zott ház tar tás ese tén:

te le ví zió-mû so ron ként 3,89 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

rá dió mû so ron ként 1,58 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

de – mind az a), mind a b) pont ese té ben – csat la ko zott
ház tar tá son ként leg alább 8,60 Ft/hó össze gû jog dí jat kö te -
le sek fi zet ni.

c) Ha a csat la ko zott ház tar tá sok szá ma a miatt, hogy a
mû so rok egy ide jû, vál to zat lan, cson kí tat lan továbbköz -
vetítése nem ve ze ték út ján, ha nem a nyil vá nos ság hoz
 továbbközvetítésre al kal mas egyéb esz köz zel vagy mó don 
tör té nik vagy egyéb ok ból (pl. azért, mert a to vább köz ve tí -
tés nek nin cse nek elõ fi ze tõi) nem ál la pít ha tó meg, vagy a
to vább köz ve tí tés fe jé ben a kö zön ség tag jai nem a to vább -
köz ve tí tett mû so rok szá má hoz (mû sor cso ma gok hoz) iga -
zo dó dí jat fi zet nek, ak kor a to vább köz ve tí tés sel el ér he tõ
ház tar tás szám, il let ve a to vább köz ve tí tés, mint szol gál ta -
tás igény be vé te lé nek mér té ké re vo nat ko zó egyéb ada tok
(pl. a mû so rok hoz  való tény le ges hoz zá fé rés ada tai) ala -
pul vé te lé vel az 1. a), il let ve 1. b) pont ban a meg fe le lõ idõ -
szak ra meg ha tá ro zott jog dí jak kö zül az ala cso nyabb
össze gû jog dí jat kell meg fi zet ni.

d) Ha a vál to zat lan, cson kí tat lan, to vább su gár zás sal,
ve ze ték út ján vagy egyéb mó don tör té nõ to vább köz ve tí té -
sét vég zõ, az ere de ti el sõd le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ 
(rá dió- vagy te le ví zió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve zet
maga, vagy köz re mû kö dõ út ján olyan össze tett di gi tá lis
au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta tást [pl. a csat la ko zott ház -
tar tás (elõ fi ze tõ) ré szé re a rá dió-te le ví zió szer ve zet vagy
köz re mû kö dõ je ál tal össze ál lí tott kí ná lat ból igény sze rint
vagy kö zel igény sze rint nyúj tott vi deó-szol gál ta tás, idõ -

ben el tolt mû sor ér zé ke lést le he tõ vé tevõ szol gál ta tás]
nyújt, amely nek so rán egyéb, a je len Jog díj köz le mény
II. fe je ze té ben, az I-08 jelû, a ze ne mû vek nyil vá nos ság
szá má ra egye di le hí vás ra (on de mand) hoz zá fér he tõ vé
 tétele fe jé ben fi ze ten dõ szer zõi jog dí jak ról, va la mint a fel -
hasz ná lás en ge dé lye zé sé nek egyéb fel té te le i rõl  szóló,
vagy más, az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott Jog díj köz le -
mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá si cse lek ményt is foly -
tat, az össze tett szol gál ta tás vál to zat lan, cson kí tat lan,
 továbbsugárzással, ve ze ték út ján vagy egyéb mó don tör -
ténõ  továbbközvetítésnek mi nõ sü lõ rész-szol gál ta tá sá nak
en ge dé lye zé se és a jog díj igé nyek tel je sí té se fe jé ben az
1. a),  illetve 1. b) pont ban meg ha tá ro zott jog dí jat kell
megfi zetni.

e) Az össze tett di gi tá lis au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta -
tás ke re té ben meg valósított fel hasz ná lá sok ra, ame lyek a
Jog díj köz le mény II. fe je ze te, vagy az ARTISJUS más Jog -
díj köz le mé nyei, így kü lö nö sen az I-08 jelû Jog díj köz le -
mény ha tá lya alá tar toz nak, az al kal ma zan dó jog díj köz le -
mény sze rint kü lön en ge délyt kell kér ni, és az en ge dély
 fejében kü lön jog dí jat kell fi zet ni.

2. A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tést vég zõ szer ve zet hez
kó dol tan ér ke zõ rá dió- vagy te le ví zió-mû so rok kód ol dás
után vagy (át)kó dol tan tör té nõ nyil vá nos ság hoz közvetí -
tése fe jé ben az Szjt. 26.  § (3) és (4) be kez dé se alap ján a
 kábelszervezetek ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog dí jak.

A rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját mû -
sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként köz -
vetítõ szer ve ze tek mû so rá ban kó dol tan su gár zott, il let ve
nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû vek nek, kód ol dás után
vagy (át)kó dol tan, to vább su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy
egyéb mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét vég zõ, 
az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy tele -
vízió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve ze tek (pl. ún. ká bel -
szer ve ze tek), szer ve ze ti for má juk ra te kin tet nél kül, az
egyes csat la ko zott ház tar tá sok (elõ fi ze tõk) ré szé re az ál ta -
luk nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett rá dió- és te le ví zió-mû so -
rok ban fel hasz nált, már nyil vá nos ság ra ho zott iro dal mi és
ze ne mû vek (ún. kis jo gos mû vek) nyil vá nos ság hoz köz ve -
tí té se fe jé ben

a) leg fel jebb 500 csat la ko zott ház tar tá sig:

te le ví zió-mû so ron ként 0,73 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

rá dió mû so ron ként 0,30 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

b) 500-nál több csat la ko zott ház tar tás ese tén:

te le ví zió-mû so ron ként 1,82 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

rá dió mû so ron ként 0,73 Ft/hó/csat la ko zott ház tar tás

de – mind az a), mind a b) pont ese té ben – csat la ko zott
ház tar tá son ként leg alább 4,09 Ft/hó össze gû szer zõi jog -
díjat kö te le sek fi zet ni.

c) Ha a rá dió- vagy te le ví zió-szer ve ze tek, il let ve a sa ját 
mû sort a nyil vá nos ság hoz ve ze ték út ján vagy más ként
köz ve tí tõ szer ve ze tek mû so rá ban kó dol tan su gár zott, il let -
ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû vek nek, kód ol dás után
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vagy (át)kó dol tan, to vább su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy
egyéb mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét vég zõ, 
az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ (rá dió- vagy tele -
vízió-) szer ve zet tõl kü lön bö zõ szer ve zet maga, vagy köz -
re mû kö dõ út ján olyan össze tett di gi tá lis au di o vi zu á lis mé -
dia szol gál ta tást [pl. a csat la ko zott ház tar tás (elõ fi ze tõ)
 részére a rá dió-te le ví zió szer ve zet vagy köz re mû kö dõ je
ál tal össze ál lí tott kí ná lat ból igény sze rint vagy kö zel igény 
sze rint nyúj tott vi deó-szol gál ta tás, idõ ben el tolt mûsor -
érzékelést le he tõ vé tevõ szol gál ta tás] nyújt, amely nek
 során egyéb, a je len Jog díj köz le mény II. fe je ze té ben, az
I-08  jelû, a ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra egye di le hí -
vás ra (on de mand) hoz zá fér he tõ vé té te le fe jé ben fi ze ten dõ 
szer zõi jog dí jak ról, va la mint a fel hasz ná lás en ge dé lye zé -
sé nek egyéb fel té te le i rõl  szóló, vagy más, az ARTISJUS
ál tal meg ál la pí tott Jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó
fel hasz ná lá si cse lek ményt is foly tat, az össze tett szol gál ta -
tá son be lül a je len 2. pont be ve ze tõ ré szé ben meg ha tá ro -
zott rész-szol gál ta tás sal meg valósított fel hasz ná lás en ge -
dé lye zé se és a jog díj igé nyek tel je sí té se fe jé ben az a), il let -
ve b) pont ban meg ha tá ro zott jog dí jat kell meg fi zet ni.

d) Az össze tett di gi tá lis au di o vi zu á lis mé dia szol gál ta -
tás ke re té ben meg valósított fel hasz ná lá sok ra, ame lyek a
Jog díj köz le mény II. fe je ze te, vagy az ARTISJUS más Jog -
díj köz le mé nyei, így kü lö nö sen az I-08 jelû Jog díj köz le -
mény ha tá lya alá tar toz nak, az al kal ma zan dó jog díj köz le -
mény sze rint kü lön en ge délyt kell kér ni, és az en ge dély
 fejében kü lön jog dí jat kell fi zet ni.

II. Fejezet

Sugárzás és egyéb elsõdleges nyilvánossághoz közvetítés
[kivéve a 26.  § (8) bekezdés második mondatában

szabályozott lehívásra hozzáférhetõvé tétel]
fejében az Szjt. 27.  §-a alapján fizetendõ jogdíjak

1. A rá dió- és te le ví zió-szer ve ze tek a szín pad ra szánt
iro dal mi mû vek és a ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik,
 illetve 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) ki vé te lé vel már nyil vá nos ság ra
 hozott iro dal mi és ze ne mû vek (ún. kis jo gos mû vek) is mé -
telt su gár zá si célú rög zí té sé ért [Szjt. 26.  § (6) be kez dés] és
su gár zá sá ért [Szjt. 26.  § (1) be kez dés má so dik mon dat,
(2) be kez dés, (3) és (4) be kez dés] költ ség ve té si tá mo ga tá -
suk 1%-ának, to váb bá elõ fi ze tõi díj be vé te le ik 2%-ának,
va la mint rek lám- és szpon zo rá ci ós be vé te le ik 4%-ának
meg fe le lõ együt tes össze gû, de leg alább 10 000 Ft/hó szer -
zõi jog dí jat kö te le sek fi zet ni. Ha a su gár zás ban köz re mû -
kö dõ (nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ, mû sor szó ró) szer ve zet
maga vagy köz re mû kö dõ je (pl. tech ni kai szol gál ta tó,
a mû sor hor do zó je le ket a kö zön ség tag ja ál tal ér zé kel he tõ
egy sé ges jel fo lyam má szer kesz tõ szer ve zet) kü lön vagy
más szol gál ta tást is ma gá ban fog la ló szer zõ dést köt a
 közönség tag ja i val (elõ fi ze tõk kel) a mû sor hoz zá fér he tõ vé 
té te lé ért, és erre te kin tet tel a szer ve zet hez, il let ve köz re -

mû kö dõ jé hez az elõ zõ mon dat ban meg ha tá ro zott bár me -
lyik faj ta be vé tel be fo lyik, a szer ve zet, il let ve a köz re mû -
kö dõ a nála ma ra dó be vé tel után az elõ zõ mon dat ban meg -
ha tá ro zott szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni.

2. Az Szjt. 26.  § (7) be kez dé se, (8) be kez dé se elsõ
mon da ta ér tel mé ben a II. 1. pont ban meg ha tá ro zott mû ve -
ket mû sor szám má, il let ve mû sor rá szer kesz tõ, il let ve a
mû sor hor do zó je le ket a kö zön ség tag ja ál tal ér zé kel he tõ
egy sé ges jel fo lyam má szer kesz tõ, il let ve a nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí tõ szer ve zet:

2.1. a II. 1. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jat kö te -
les fi zet ni, ha a mû sort nem su gár zás sal [Szjt. 26.  §
(1)–(6) be kez dés], ha nem ve ze ték út ján te szi a nyil vá nos -
ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé (cab le cas ting);

2.2. a II. 1. pont ban meg ha tá ro zott, de leg alább
7000 Ft/hó szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni, ha a mû sort
nem su gár zás sal [Szjt. 26.  § (1)–(6) be kez dés], nem ve ze -
ték út ján, ha nem bár mely más ha son ló esz köz zel vagy
 módon – ide ért ve szá mí tó gé pes, il let ve elekt ro ni kus hír -
köz lé si há ló zat igény be vé te lét – te szi a nyil vá nos ság szá -
má ra hoz zá fér he tõ vé (pl. ön ál ló web cas ting).

2.3. A II.1. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jat kö te -
les fi zet ni, ha olyan szol gál ta tást nyújt, amely

– idõ ben el tolt mû sor ér zé ke lést tesz le he tõ vé, vagy
– amely nek igény be vé te lé vel a kö zön ség tag ja (elõ -

fizetõ) a mû sort szer kesz tõ, il let ve a mû sor hor do zó je le ket
a kö zön ség tag ja ál tal ér zé kel he tõ egy sé ges jel fo lyam má
szer kesz tõ, il let ve a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ szer ve zet
(vagy bár me lyi kük köz re mû kö dõ je) ál tal meg ha tá ro zott
bár mely szem pont sze rint, akár a mû sor nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sét meg elõ zõ en vagy az zal egy idõ ben, akár a
már nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû sor szá mok ar chí vu -
má ból (kí ná la tá ból) vá lo gat hat a mû sort al ko tó mû sor szá -
mok kö zül, fel té ve, hogy a ki vá lo ga tott mû sor szá mok mû -
sor ként (mû sor szá mok ként, il let ve mû sor szá mok fo lya -
ma ként) ér zé kel he tõ ek (igény sze rint vagy kö zel igény
sze rint nyúj tott vi deó-szol gál ta tás).

A je len pont sze rint meg fi ze tett jog díj meg fi ze té sé nek
fel té te lé vel meg adott en ge dély nem ter jed ki arra, hogy a
kö zön ség tag ja a ki vá lasz tott mû sor szá mok ról di gi tá lis
 vevõdekóderbe (set top box) épí tett, vagy a mû sort szer -
kesz tõ, il let ve a mû sor hor do zó je le ket a kö zön ség tag ja
 által ér zé kel he tõ egy sé ges jel fo lyam má szer kesz tõ, il let ve
a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ szer ve zet (vagy bár me lyi kük
köz re mû kö dõ je) ál tal a kö zön ség tag ja ren del ke zé sé re tar -
tott tá ro ló egy ség re tar tós má so la tot ké szít sen.

2.4. A 2.3. pont ban fog lalt díj sza bá si ren del ke zés nem
vo nat ko zik azok ra a kü lön jog díj köz le mény ben meg ha tá -
ro zott ese tek re, ha mû ve ket le hí vás ra tesz nek a nyil vá nos -
ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé.

2.5. Amennyi ben a 2.1–2.3. pont ban meg ha tá ro zott fel -
hasz ná lá si fo lya mat ban több olyan sze mély vagy szer ve zet 
mû kö dik köz re, amely fel hasz ná ló nak mi nõ sül, köz tük a
je len Jog díj köz le mény alap ján fi ze ten dõ jog díj meg fi ze té -

1286 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/28. szám



sé re vo nat ko zó tar to zás át vál la lás nak az ARTISJUS írás ba
fog lalt hoz zá já ru lá sa ese tén he lye van. Ezen hoz zá já ru lás
fel té te le kü lö nö sen, hogy a tar to zást át vál la ló fel hasz ná ló

– a su gár zás (az el sõd le ges nyil vá nos ság hoz közve -
títés) tel jes fel hasz ná lá si fo lya ma tá ban az összes köz re mû -
kö dõt és köz re mû kö dõn ként a ta nú sí tott fel hasz ná lá si cse -
lek ményt az AR TIS JUS-szal leg ké sõbb a su gár zás (el sõd -
le ges nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés) meg kez dé se kor írás ban 
kö zöl je, va la mint

– írás ban kö te le zett sé get vál lal jon an nak biz to sí tá sá ra,
hogy az ARTISJUS a fel hasz ná lás mód ját, kö rül mé nye it
és mér té két a tel jes fel hasz ná lá si fo lya mat összes köz re -
mû kö dõ je te kin te té ben sze mé lye sen vagy kép vi se lõ je út -
ján el len õriz ni tud ja.

3. Az Szjt. 26.  § (8) be kez dés elsõ mon da ta ér tel mé ben
a rá dió- és te le ví zió-szer ve ze tek a II. 1. pont ban meg ha tá -
ro zott mû vek nek a su gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes
há ló zat vagy elekt ro ni kus hír köz lé si há ló zat igény be vé te -
lé vel is tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért (,,si mul -
cas ting”) a II. 1. pont sze rint fi ze ten dõ szer zõi jog dí jon
 felül an nak 5%-át kö te le sek fi zet ni, ha a nyil vá nos ság hoz
köz ve tí tést a rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet nyújt ja, az
 általa meg ha tá ro zott, a su gár zott mû so ré val azo nos vagy
a je len pont sze rin ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés cél já ra
hasz nált el ne ve zés sel (meg je lö lés sel), és a kö zön ség tag ja
e szol gál ta tá sért el len ér té ket nem fi zet. A je len pont ha tá -
lya nem ter jed ki az I. 1. c) pont ban meg ha tá ro zott ese -
tekre.

4. A II. 1. és II. 2. pont sze rin ti szer ve ze tek – ha a fe lek
rö vi debb ha tár idõ ben nem ál la pod nak meg – ne gyed éven -
te, a nap tá ri hó na pot kö ve tõ hó 15. nap já ig kö te le sek a
tény le ge sen su gár zott, il let ve a nyil vá nos ság hoz egyéb
mó don köz ve tí tett mû sor szá mok ról és a mû sor szá mok -
ban fel hasz nált ze ne- és iro dal mi mû vek rõl, vagy az
ARTISJUS ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány al kal -
ma zá sá val vagy más, a fe lek ál tal kö tött su gár zá si (nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí té si) szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó -
don (for má tum ban) – a II. 2.2. pont sze rin ti szer ve ze tek
ese té ben elekt ro ni kus for má tum ban – ada tot szol gál tat ni
[Szjt. 92.  § (5) be kez dés].

5. A II. 1–II. 3. pont ban meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jak
meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy az iro dal mi és
 zenemûvek nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek je len jog díj -
köz le mény sze rin ti en ge dé lye zé se nem ter jed ki a szín pad -
ra szánt iro dal mi és ze ne drá mai mû vek vagy je le ne te ik,
 illetve 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) nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, és
az iro dal mi és ze nei nagy jog fo gal ma alá tar to zó egyéb
 zene- és iro dal mi mû vek su gár zá sá nak és egyéb nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí té sé nek en ge dé lye zé sé re, va la mint a
zene rek lám cél ra tör té nõ rög zí té sé nek (hang fel vé te lé nek),
va la mint meg vál toz ta tá sá nak, át dol go zá sá nak en ge dé lye -
zé sé re, amely re néz ve a fel hasz ná lók az egyes szer zõk kel
vagy más iga zolt jo go sul tak kal köz vet le nül kö te le sek
meg ál la pod ni.

III. Fejezet

Közös rendelkezések

1.
a) Az Szjt. 26.  §-a alap ján a je len jog díj köz le mény

 értelmében rá dió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet alatt a sa ját
mû sort a nyil vá nos ság hoz föl di vagy mû hol das su gár zás,
il let ve ve ze ték út ján vagy egyéb mó don át vi võ szer ve ze te -
ket kell ér te ni.

b) A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já -
ból rá dió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet nek mi nõ sül a mû sor -
ter jesz tés és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
LXXIV. tör vény 5.  § (1) be kez dés 35. pont ja sze rin ti azon
mû sor ter jesz tõ, il let ve a mû sor ter jesz tõ azon köz re mû kö -
dõ je is, amely kü lön el len ér ték fe jé ben nyúj tott ön ál ló mû -
sor ter jesz té si szol gál ta tá sá ra, vagy más, elekt ro ni kus hír -
köz lé si szol gál ta tás sal cso mag ban ér té ke sí tett, a mû sor ter -
jesz té si szol gál ta tást is ma gá ban fog la ló cso mag ban ér té -
ke sí tett szol gál ta tá sá ra a sa ját ne vé ben köt szer zõ dést az
elõ fizetõvel, vagy ame lyet egyéb ként a II. fe je zet 1. pont -
já ban meg ha tá ro zott be vé tel, vagy an nak egy ré sze meg -
illet.

c) Je len jog díj köz le mény ér tel mé ben nem mi nõ sül
 rádió-, il let ve te le ví zió-szer ve zet nek a mû sor ter jesz tõ a
 jelen jog díj köz le mény I. fe je ze te sze rin ti fel hasz ná lás
meg valósítása so rán.

2. A je len jog díj köz le mény alap ján a fel hasz ná lá si
 engedély meg adá sa a jog díj meg fi ze té sé tõl függ. 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, il let ve jog díj rész let fe jé ben a fel hasz ná ló a meg -
fizetett jog díj jal (a jog díj rész let tel) ará nyos mér té kû fel -
hasz ná lá si en ge délyt sze rez.

3. A je len jog díj köz le mény ben em lí tett rek lám- és
szpon zo rá ci ós be vé te len a bár mi lyen for rás ból szár ma zó
mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val vagy te vé -
keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat ér te ni kell,
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.

4. Ha a fel hasz ná ló val vagy fel hasz ná lói érdek-kép -
viseleti szer ve zet tel kö tött áta lány jog dí jat tar tal ma zó szer -
zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik, a jog díj (jog díj rész let)
 kiszámításához szük sé ges el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven -
ként, a jog díj pe dig a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap -
já ig ese dé kes.

5. Az ARTISJUS a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló
ada to kat, va la mint a mû fel hasz ná lás mód ját és mér té két
a hely szí nen el len õriz he ti.

6. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott, te vé -
keny sé gü ket meg kez dõ szer ve ze tek jog dí ja – mû kö dé sük
elsõ nap tá ri évé ben – ki zá ró lag be ru há zá si célú, nem a mû -
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kö dés fo lya ma tos költ sé ge it fe de zõ költ ség ve té si tá mo ga -
tá suk és egyéb, meg fe le lõ szám vi te li bi zony lat tal iga zolt
be ru há zá si és/vagy tár gyi esz köz-be szer zé si költ sé ge ik
össze gé vel csök kent he tõ. A csök ken tés nem ha lad hat ja
meg a fi ze ten dõ jog díj mér té ké nek 50%-át. E jog díj ked -
vez ménnyel együtt más jog díj ked vez mény nem ad ha tó.

7. A je len tõs 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
 részét meg fele lõen kép vi se lõ or szá gos 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. Áta lány dí jas fel hasz ná lá si
szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha

– az az zal érin tett fel hasz ná ló nak 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 dé sé re
 figyelemmel 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, a fel hasz nált mû vek
sa já tos, a je len Jog díj köz le mény ben sza bá lyo zott fel hasz -
ná lás sal érin tett mû vek ti pi kus össze té te lé tõl  való je len tõs
el té ré se, vagy a fel hasz ná lás és en nek foly tán a fel hasz ná ló 
ál tal fi ze ten dõ 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 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.

Az áta lány szer zõ dé sek meg kö té se so rán 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 le het
 alkalmazni, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez -
mé nye ket kell biz to sí ta ni.

Or szá gos 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 felhasz -
nálók 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 (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
 kötelezettséget egész ben vagy rész ben át vál lal ja.

8. A je len jog díj köz le mény ben nem meg ha tá ro zott fel -
hasz ná lá sok ese tén, vagy ab ban az eset ben, ha a jog dí jat a
fel hasz ná ló ál tal a kö zön ség tag ja irá nyá ban al kal ma zott
üz le ti mo dell  miatt nem le het a jog díj köz le mény egyes,
egyéb ként az adott fel hasz ná lás ra al kal ma zan dó rendel -
kezései alap ján meg ál la pí ta ni, a köz zé tett jog díj mér té kek
el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá sá val az ARTISJUS ál tal 
ese ten ként meg ál la pí tott jog díj fi ze ten dõ.

9. A jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, 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.

10. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog -
díjak az áfát 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.

11. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya
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. feb ru ár 13.

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

* Az Szjt. 90. § (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás egyéb
fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást kö ve tõ en 
a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek meg tör -
tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar Köz löny -
ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak kor is,
ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ köz ben
le járt.
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