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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
48/2008. (III. 11.) Korm.

rendelete

az állami vagyonnal való gazdálkodásról  szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál la mi va gyon ról  szóló 2007. évi
CVI. tör vény 71.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) bekez -
désének b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár -
va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ál la mi va gyon nal való gaz dál ko dás ról  szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz -
ni, amennyi ben a va gyon ke ze lé si szer zõ dés meg kö té sé re
va la mely kon cesszi ós pá lyá zat nyer te sé vel, a kon cesszi ós
szer zõ dés re te kin tet tel ke rül sor a kon cesszió idõ tar ta ma
alatt.”

2.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat a kon cesszi ós
szer zõ dés alap ján meg va ló su ló be ru há zá sok ra nem kell
 alkalmazni, ha a kon cesszió idõ tar ta ma alatt a konc esszor
va gyon ke ze lé sé be adott va gyon tár gyat érint.”

3.  §

Az R. 37.  § (1) be kez dés utol só mon da ta he lyé be a kö -
vet ke zõ mon dat lép:

„Amennyi ben a pá lyá za tok ér kez te té sé re meg ha tá ro zott 
idõ pont ban ke rül sor, azt köz jegy zõ rész vé te lé vel kell
 lebonyolítani, aki az el já rás ról jegy zõ köny vet ké szít.”

4.  §

Az R. 37.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép és ez zel egy ide jû leg a kö vet ke zõ (5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pá lyá za ti aján la tok fel bon tá sá ról és is mer te té sé -
rõl a köz jegy zõ jegy zõ köny vet ké szít, amely tar tal maz za
az aláb bi a kat is:

a) az aján la tok da rab szá mát és azok nak a ki író kép vi se -
lõ je ál tal adott bí rá la ti sor szá mát,

b) a ki író kép vi se lõ jé nek nyi lat ko za tát ar ról, hogy az
aján la tok meg fe lel tek-e a ki írás sze rin ti ala ki kö ve tel mé -
nyek nek,

c) a pá lyá za tok fel bon tá sa kor, il let ve is mer te té se kor
be je len tett eset le ges ki fo gá so kat, ész re vé te le ket.

(5) A ki író a pá lyá zat anya gá nak egy pél dá nyát meg õr -
zés cél já ból át ad hat ja a köz jegy zõ nek.”

5.  §

Az R. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ár ve ré si el já rás so rán az ár ve rés re bo csá tott
 vagyontárgy tu laj don jo gá nak meg szer zé sé re vo nat ko zó
szer zõ dés meg kö té sé re li ci tá lás út ján, a leg ma ga sabb
 vételárat fel aján ló ár ve re zõ sze rez jo got. Az ár ve rést
mind ad dig foly tat ni kell, amíg az ár ve re zõk újabb aján la -
tot tesz nek.”

6.  §

Az R. 46.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ár ve rés nyil vá nos és azt köz jegy zõ je len lé té ben
kell meg tar ta ni. Az ár ve rést a ki író al kal ma zott ja vagy
meg bí zott ja foly tat ja le. Az ár ve rés rõl a köz jegy zõ – a li ci -
tá lás ban ki ala kult vég sõ sor ren det is tar tal ma zó – jegy zõ -
köny vet ké szít.”

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
6/2008. (III. 11.) HM

rendelete

a hivatásos és szerzõdéses katonai beosztással járó
munkakörök megállapításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XCIII. tör vény 44.  § (7) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl 
és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
51.  §-ában és az 52.  §-a (1) be kez dés f) pont já ban meg -
határozott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
hon vé del mi mi nisz ter köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó
szer ve ze tek re és a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye -
tem re ter jed ki.

2.  §

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
46.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka to nai-szak mai
 ismeretekhez kö tött ka to nai be osz tá so kat a mel lék let tar -
tal maz za.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

Melléklet
a 6/2008. (III. 11.) HM rendelethez

A katonai-szakmai ismeretekhez kötött hivatásos
és szerzõdéses katonai beosztások megoszlása

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Az ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dõ szerv

Ál lam tit ká ri Tit kár ság

 tit kár ság ve ze tõ (ov.)

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 5

A mi nisz ter mun ká ját köz vet le nül se gí tõ és a kabinet -
fõnök köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dõ szer vek

Mi nisz te ri Ka bi net Tit kár ság

 sze mé lyi tit kár

 Ka to na össze sen: 1

HM Sze mély ügyi Osz tály

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 2

Egész ség ügyi Osz tály

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 3

HM Ter ve zé si és Ko or di ná ci ós
 Fõosztály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 ki dol go zó

 Ka to na össze sen: 32

HM Kom mu ni ká ci ós és To bor zó
 Fõosztály

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt (ovh.)

 fõ tiszt

 tiszt

 ki dol go zó

 Ka to na össze sen: 15

Jogi szak ál lam tit kár köz vet len  irányítása alatt mû kö dõ
szer vek

Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság

 fõ tiszt (ovh.)

 Ka to na össze sen: 1

HM Jogi Fõ osz tály

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes
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 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 13

HM In for ma ti kai és Információ -
védelmi Fõ osz tály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (fõ ovh.)

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 tiszt

 ve ze tõ ügy ke ze lõ

 ügy ke ze lõ

 Ka to na össze sen: 21

Vé de lem po li ti kai szak ál lam tit kár köz vet len irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ szer vek

Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság

 tit kár ság ve ze tõ (ov.)

 Ka to na össze sen: 1

HM Vé de lem po li ti kai Fõ osz tály

 osz tály ve ze tõ (fõ ovh.)

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 13

HM Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si
Fõ osz tály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (fõ ovh.)

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 15

Vé del mi ter ve zé si és inf ra struk tu rá lis szak ál lam tit kár
köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dõ szer vek

 szak re fe rens

Szak ál lam tit ká ri Tit kár ság

 tit kár ság ve ze tõ (ov.)

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 4

HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (fõ ovh.)

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 tiszt

 Ka to na össze sen: 25

HM Vé de lem gaz da sá gi Fõ osz tály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (fõ ovh.)

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 se gí tõ

 Ka to na össze sen: 30

Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke alá ren delt sé gé ben mû kö dõ
szer vek

Hon véd Ve zér kar Fõ nö ke

 Hon véd Ve zér kar fõ nö ke

 Ka to na össze sen: 1

Hon véd Ve zér kar Fõ nö ké nek
 helyettese

 Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek
  helyettese

 Ka to na össze sen: 1

HM Ve zér ka ri Tit kár ság

 tit kár ság ve ze tõ

 szak re fe rens (tit kár ság ve ze tõ-
 he lyet tes)

 szak re fe rens

 sze mé lyi tit kár

 tit kár

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 tiszt

 MH ve zény lõ zász lós

 se gí tõ

 ki dol go zó

 Ka to na össze sen: 26
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HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si
 Fõosztály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (fõ ovh.)

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 tiszt

 se gí tõ

 Ka to na össze sen: 56

HM Had erõ ter ve zé si Fõ osz tály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (fõ ovh.)

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 tiszt

 se gí tõ

 ki dol go zó

 Ka to na össze sen: 35

HM Sze mély ze ti Fõ osz tály

 fõ osz tály ve ze tõ

 fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 se gí tõ

 ki dol go zó

 Ka to na össze sen: 28

Hon vé del mi Mi nisz té ri um
ka to na mind össze sen: 328

HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal

 fõ igaz ga tó I. he lyet tes

 fõ igaz ga tó-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt (ovh.)

 fõ tiszt

 lo gisz ti ka i tiszt-he lyet tes

 Ka to na össze sen: 38

HM Vé del mi Hi va tal

 te rü le ti igaz ga tó

 te rü le ti igaz ga tó-he lyet tes

 ki emelt fõ tiszt

 Ka to na össze sen: 9

HM Köz gaz da sá gi és Pénz ügyi Ügy nök ség

 ve zér igaz ga tó

 ve zér igaz ga tó-he lyet tes

 igaz ga tó

 igaz ga tó he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (igh.)

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt (ovh.)

 fõ tiszt

 tiszt

 tu do má nyos fõ mun ka társ

 ve ze tõ pénz ügyi re fe rens (ovh.)

 ve ze tõ pénz ügyi re fe rens

 pénz ügyi re fe rens

 pénz ügyi zász lós

 költ ség ve té si zász lós

 szám vi te li zász lós

 ter ve zõ-szer ve zõ tiszt he lyet tes

 ve ze tõ ügy ke ze lõ

 ügy ke ze lõ

 ál lo mány ke ze lõ

 in for ma ti kus

 szá mí tás tech ni kai mû szak-ve ze tõ

 se gí tõ

 Ka to na össze sen: 249

HM Fej lesz té si és Lo gisz ti kai Ügy nök ség

 ve zér igaz ga tó

 ve zér igaz ga tó-he lyet tes

 igaz ga tó

 igaz ga tó he lyet tes

 osz tály ve ze tõ (igh.)

 osz tály ve ze tõ

 iro da ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt (ovh.)

 fõ tiszt (cso port ve ze tõ)
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 fõ tiszt

 tiszt (alov.h.)

 tiszt

 al osz tály ve ze tõ

 bel sõ el len õr

 ve ze tõ ügy ke ze lõ

 ügy ke ze lõ

 ter ve zõ-szer ve zõ tiszt he lyet tes

 se gí tõ

 el lá tó zász lós

 nyil ván tar tó

 Ka to na össze sen: 261

HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség

 ve zér igaz ga tó

 ve zér igaz ga tó-he lyet tes

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 fõ tiszt (ovh.)

 fõ tiszt

 ter ve zõ-szer ve zõ tiszt he lyet tes

 gép jár mû ve ze tõ

 Ka to na össze sen: 34

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um

 fõ igaz ga tó-he lyet tes

 igaz ga tó (fõig. h.)

 igaz ga tó

 igaz ga tó he lyet tes

 osz tály ve ze tõ

 fõ mu ze o ló gus (ovh.)

 fõ mu ze o ló gus

 irat tár ve ze tõ

 le vél tár ve ze tõ

 tér kép tár ve ze tõ

 ve ze tõ ku ta tó

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt (kir. vez. h.)

 ki emelt fõ tiszt (fe le lõs szer kesz tõ)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 rész leg ve ze tõ

 tech ni kus

 nyil ván tar tó

 ál lo mány ke ze lõ

 Ka to na össze sen: 29

HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat

 ka to li kus tá bo ri püs pök

 pro tes táns tá bo ri püs pök

 ve ze tõ tá bo ri rab bi

 ál ta lá nos hely nök

 püs pö ki hi va tal ve ze tõ

 püs pö ki tit kár

 ki emelt ve ze tõ tá bo ri lel kész

 ki emelt tá bo ri lel kész

 tá bo ri lel kész

 fõ tiszt

 ter ve zõ-szer ve zõ tiszt he lyet tes

 Ka to na össze sen: 27

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem

 fõ tit kár

 igaz ga tó

 in téz mény fej lesz té sip rog ram-
 ve ze tõ

 hi va tal ve ze tõ

 tit kár ság ve ze tõ

 ve zér ka ri tan fo lyam-pa rancs nok

 egye te mi ta nár

 egye te mi do cens

 ve ze tõ jog ta ná csos

 jog ta ná csos

 fõ is ko lai ta nár

 fõ is ko lai do cens

 ad junk tus

 ta nár se géd

 fõ elõ adó (alov.)

 fõ elõ adó

 osz tály ve ze tõ

 ki emelt fõ tiszt (ovh.)

 ki emelt fõ tiszt

 fõ tiszt

 tiszt

 test ne ve lõ ta nár

 tu do má nyos fõ mun ka társ

 tu do má nyos mun ka társ

 fõ mun ka társ

 kol lé gi u mi ta nár

 szak or vos

 ne ve lõ tiszt

 gya kor la ti ok ta tó

 szak ok ta tó

 iro da ve ze tõ
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 cso port ve ze tõ

 ve ze tõ ügy ke ze lõ

 ügy ke ze lõ

 ál lo mány ke ze lõ

 anyag ke ze lõ

 el lá tó tiszt-he lyet tes

 lo gisz ti kai be osz tott

 szak asszisz tens

 szak tech ni kus

 gép jár mû ve ze tõ

 harc jár mû ve ze tõ

 rak tár ve ze tõ

 Ka to na össze sen: 203

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1014/2008. (III. 11.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program,

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program,
Regionális Operatív Programok 2007–2008. évekre

 szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról,
valamint további kiemelt projektjavaslatok

2008. februári akciótervi nevesítésérõl

A Kor mány

1. jó vá hagy ja a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog -
ram, a Tár sa dal mi Inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram és
a Re gi o ná lis Ope ra tív Prog ra mok 2007–2008. évek re
 vonatkozó fe lül vizs gált Ak ció ter ve it;

2. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság a ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ki emelt pro jek tek re
 vonatkozó tá mo ga tá si szer zõ dé se ket a 2007–2013 prog -

ramozási idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si
Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ 
sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. ren de let sze rin ti ér té ke lést köve tõen meg -
köt he ti. A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te le az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos fel té te lek
tel je sí té se;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ben ne ve sí tett ha tár idõ,

 an nak hi á nyá ban 2008. de cem ber 15.

3. egyet ért az zal, hogy az Irá nyí tó Ha tó ság az ak ció -
terv ben ne ve sí tett ki emelt pro jek tek re vo nat ko zó tá mo ga -
tá si szer zõ dé se ket az ak ció terv ben fog lalt kö te le zett ség -
vál la lá si ke ret mér té ké ig és meg va ló sí tá si idõ tar ta mon be -
lül meg kös se. Azon hosszú távú fej lesz té si pro jek tek ese -
té ben, ame lyek meg va ló sí tá sa sza ka szok ra bont ha tó, az
Irá nyí tó Ha tó ság az ak ció terv ben fog lalt kö te le zett ség vál -
la lá si ke re ten fe lü li tá mo ga tá si összeg re ke ret szer zõ dést
köt het;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ben ne ve sí tett ha tár idõ,

 an nak hi á nyá ban 2008. de cem ber 15.

4. egyet ért az zal, hogy a pro jekt gaz dák a ha tá ro zat
2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt pro jekt ja vas la to kat
 továbbfejlesszék an nak ér de ké ben, hogy azok ki emelt pro -
jekt ként ak ció ter vi ne ve sí tés re ke rül hes se nek;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a min den ko ri ak ció ter vek
 üte me zé sé hez iga zod va

5. el ren de li, hogy ké szül jön je len tés a Kor mány ré szé re 
a 2. pont ban meg ha tá ro zott azon pro jek tek elõ re ha la dá sá -
ról, ame lyek re néz ve az Irá nyí tó Ha tó ság tá mo ga tá si szer -
zõ dést nem kö tött.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: az ak ció terv ér vé nyes sé gi ide je alatt

 fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet az 1014/2008. (III. 11.) Korm. határozathoz

A tá mo ga tá si szer zõ dés vég le ges, rész le tes fel té te le i rõl az Irá nyí tó Ha tó ság dönt. Va la mennyi ki emelt pro jekt ese té -
ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek ál ta lá nos fel té te le a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal elõ írt tar tal mú rész -
le tes pro jekt ja vas lat el ké szí té se, mely tar tal maz za a pénz ügyi fenn tart ha tó sá got és a be vé tel-ter me lé si ké pes sé get is
 bemutató meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt és költ ség-ha szon elem zést, va la mint az ÚMFT in di ká tor rend sze ré be való
 illeszkedést.

Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se OP

Jász be rény Vá ros Ön kor mány za ta A Jász be ré nyi Be szál lí tói Tu dás köz pont
(JBTK) gaz da ság fej lesz té si egy sé ge i nek ki -
ala kí tá sa

ÉAOP

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor -
mány zat

A ti sza do bi And rás sy-kas tély és kap cso ló dó
te rü le te i nek kul tu rá lis és tu risz ti kai hasz no sí -
tá sa

ÉAOP

Ba la ton ke ne se Nagy köz ség Ön kor mány za ta Ba la to na ka rattya, vas út fe let ti ma gas part fal
(Kis fa lu dy sé tány – Kop pány sor kö zöt ti sza -
kasz) vé del me I-es ütem

KDOP

Du na új vá ros Me gyei Jogú Vá ros Ön kor -
mány za ta

Kõ tár alat ti part fal sza kasz vé del me, meg lé võ
véd mû vel való össze han go lá sa (Öreg hegy és
a Sik lói út kö zöt ti part vé dõ mû)

KDOP

Nyer ges új fa lu Vá ros Ön kor mány za ta Nyer ges új fa lu, 10-es fõút mel let ti szik la fal
sta bi li zá ció

KDOP

Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont Az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont XXI. szá -
za di be teg ke ze lé sé re való fel ké szí té se

KMOP

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár Kul tu rá lis ér té kek di gi ta li zá lá sá nak szak mai
elõ ké szí té se

KMOP

Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta A Vá ros li get ka pu ja
(Vá ros li ge ti Mû jég pá lya pá lya és épü let -
együt tes re konst ruk ci ó ja)

KMOP

Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta Dél-bu da pes ti ré gió víz ren de zé se KMOP

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság

Gyá li pa tak re konst ruk ci ó ja KMOP

Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. Cse pe li szi ge ti ge rinc út M0 au tó út és Ló rév
kö zöt ti sza kasz I. ütem

KMOP

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Igaz ga tó ság

Lu kács há zi tá ro zó NYDOP

Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal, Tár sa -
dal mi Pár be széd Köz pont

A part ner ség és a pár be széd szak mai hát te ré -
nek meg erõ sí té se, kö zös kez de mé nye zé sek
tá mo ga tá sa (TÁMOP 2.5.2. in téz ke dés)

TÁMOP

Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság A diszk ri mi ná ció el le ni küz de lem – tár sa dal -
mi szem lé let for má lás

TÁMOP

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um A tár sa dal mi ko hé zió erõ sí té se bûn meg elõ zé -
si és re in teg rá ci ós prog ra mok kal TÁMOP
3.5.6. ki emelt pro jekt

TÁMOP

1854 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/39. szám



2. számú melléklet az 1014/2008. (III. 11.) Korm. határozathoz

Pro jekt gaz da neve Pro jekt meg ne ve zé se OP

Gyu la Vá ros Ön kor mány za ta Gyu lai egész ség tu risz ti kai klasz terp rog ram -
hoz kap cso ló dó für dõ hely fej lesz tés (Gyu la
vá ros nem zet kö zi gyógy hellyé ala kí tá sa)

DAOP

Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga Kas tély szi get Kul tu rá lis-Tu risz ti kai Köz pont ÉMOP

Po rosz ló Köz ség Ön kor mány za ta Ti sza-ta vi Öko cent rum ÉMOP

Ba la ton vi lá gos Köz ség Ön kor mány za ta Ba la ton vi lá gos vas úti pá lya mel let ti part sza -
kasz sta bi li zá ci ó ja I. ütem

KDOP

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Igaz ga tó ság

Séd-Ná dor-Ga ja víz rend szer re ha bi li tá ci ó ja
és te rü let fej lesz té si prog ram ja

KDOP

Szent Ist ván Egye tem Re gi o ná lis Tu dást ransz fer Köz pont – Szent
Ist ván Egye tem

KMOP

Pest Me gyei Ön kor mány zat A Pest Me gyei Ön kor mány zat szo ci á lis fel -
adat el lát ásá nak ra ci o na li zá lá sa (A Tá pi ó -
szent már to ni Bo ros tyán Ott hon pán di
te lep he lyé nek fej lesz té se, a spe ci á lis ott ho nok 
fé rõ he lye i nek át cso por to sí tá sa, zsú folt ság -
csök ken tés)

KMOP

Sem mel we is Egye tem Ko rá nyi pro jekt KMOP

Vác vá ros Ön kor mány za ta A váci Já vorsz ky Ödön Kór ház korszerûsí -
tése

KMOP

He li kon Kas tély mú ze um Kht. Fes te tics örök sé gek fej lesz té se és be mu tat ha -
tó vá té te le II. ütem (Ama zon Kul tu rá lis Köz -
pont és Kur zus ház, Isz lám Mû vé sze ti
Mú ze um)

NYDOP

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta Tu riz mus fej lesz tés Gyõr ben, a Káp ta lan domb 
ér ték nö ve lõ meg újí tá sá val 2007–2010

NYDOP

Kör mend Vá ros Ön kor mány za ta Kör mend Batt hy ány-Stratt mann vár kas tély
ér ték nö ve lõ meg újí tá sa I. ütem „Ka pu pro jek -
tek”

NYDOP

Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga Esz ter há za Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis Köz -
pont, 2. pro jekt elem

NYDOP

Or szá gos Alap el lá tá si In té zet A struk tú ra át ala kí tást köve tõen szak or vo sok
há zi or vos ként való fog lal koz ta tá sá nak tá mo -
ga tá sa

TÁMOP
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület Díjszabása
2008.

A HUNGART a kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé szek szer zõi jo ga i nak kol lek tív ke ze lé sé re lét re jött szer ve zet. Tevékeny -
ségének alap ja it a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) X. és XII. fe je ze te i nek ren del -
ke zé sei, il let ve a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek nyil ván tar tás ba vé te le biz to sít ja.

A kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tás szer zõ jé nek ki zá ró la gos joga, hogy mûve fel hasz ná lá sá ról dönt sön, il let ve
jog díj igé nyét ér vé nye sít se. A kom mu ni ká ci ós és ter jesz té si tech ni kák fej lõ dé sé re te kin tet tel azon ban az Szjt. le he tõ vé
tet te, hogy a jo go sul tak (a szer zõ vagy jog utó da) ezen jog rész be ni gya kor lá sát egy erre a cél ra lét re jött szer ve zet nek,
a HUN GART-nak át en ged jék, a már egy szer nyil vá nos ság ra ho zott kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tás bár mely
 további fel hasz ná lá sát (amennyi ben az a ha tá lyos szer zõi jogi ren del ke zé sek ér tel mé ben jog díj kö te les) a HUNGART
elõ ze tes hoz zá já ru lá sá hoz kös sék. A jog díj mér té ke el sõ sor ban a fel hasz ná lás jel le gé nek, ter je del mé nek függ vé nye
és/vagy ál ta lá nos ta ri fa ként vagy egye di szer zõ dés ke re té ben ke rül meghatározásra.

A kö vet ke zõk ben rész le te zett jog díj ta ri fák meg ál la pí tá sa az Szjt. 90.  §-ának ren del ke zé se in ala pul. Ezen díj sza bás
 kizárólag a HUNGART köz re mû kö dé sé vel tör té nõ jo go sí tá sok te kin te té ben ér vé nyes. Amennyi ben a szer zõ vagy más
jo go sult köz vet le nül ad en ge délyt a fel hasz ná lás ra, úgy ezen ta ri fák nem kö te le zõ ér vé nyû ek.

A fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé se, il let ve a szám lák ki ál lí tá sa a HUNGART szék he lyén tör té nik (1055 Bu da pest, Falk
Mik sa u. 30.). A fel hasz ná lá si en ge dély ak kor lép ér vény be, azaz a tel je sí tés ak kor tör té nik, ami kor a fel hasz ná ló a jog -
díjat tény le ge sen meg fi zet te a HUNGART ré szé re, ezért a HUNGART a fel hasz ná ló adat szol gál ta tá sa alap ján, utó lag,
a jog díj be ké ré sét és be ér ke zé sét köve tõen ál lít hat ja csak ki a szám lát a tel je sí tés rõl.

A ké sõb bi ek ben rész le te zett dí jak nem tar tal maz zák a meg fi ze ten dõ 20%-os ÁFA-t.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A fel hasz ná lá sok hoz tör té nõ jo go sí tás (a továb biak ban: jo go sí tás) írás be li ké re lem alap ján tör té nik, a fel hasz ná lást 
meg elõ zõ en. A fel hasz ná lást kö ve tõ ké rel mek nem men te sí te nek azon kár té rí té si kö te le zett ség alól, amely a jog díj
össze gét meg ha lad ja.

2. A HUNGART ál tal adott jo go sí tás ki zá ró lag az ab ban meg ne ve zett szer zõ, ott meg je lölt mû vé nek fel hasz ná lá sá ra
jo go sít. A fel hasz ná lás en ge dé lye zé se egy sze ri al ka lom ra, az ott meg je lölt for má ban, ter je de lem ben és pél dány szám ban
tör té nõ meg je len te tés re vo nat ko zik. A ter je de lem a min den ko ri ki ad vány sze dés tük ré hez iga zo dik. A meg ál la pí tott pél -
dány szá mon fe lü li pél dá nyok hoz újabb jo go sí tás be szer zé se szük sé ges, amely csak kü lö nö sen in do kolt eset ben tagad -
ható meg.

3. Min den olyan fel hasz ná lás, amely sze mély hez fû zõ dõ jo go kat érint(het), min den eset ben ki fe je zett hoz zá já ru lást
igé nyel, ame lyet a HUNGART sze rez meg a jo go sult tól, kü lö nö sen olyan fel hasz ná lá sok, át dol go zá sok és rep ro du ká lá -
sok ese tén, mint

a) a há rom di men zi ós fel hasz ná lá sok, egye di má so la tok, tel jes könyv di gi ta li zá lá sa,
b) olyan nyom tat vá nyok, me lyek hor do zó ja a szo ká sos tól (pa pír) je len tõ sen el tér, mint pl. tex tí lia, üveg, cse rép stb.,
c) ame lyek va la mely mû al ko tást va la mely ter mék kel, ese ménnyel, szol gál ta tás sal vagy cég gel köz vet len kap cso lat ba 

hoz nak (a továb biak ban: rek lám),
d) pla kát ként tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz,
e) ki ál lí tás hoz.
Amennyi ben a jo go sult meg ta gad ja hoz zá já ru lá sát, úgy a HUN GART-nak sem áll jo gá ban jo go sí tást adni.

4. Mû vé sze ti al ko tá sok fény ké pe i nél – amennyi ben azok szer zõi jog vé de lem alatt áll nak – e ta ri fa te kin te té ben a fo tó -
sok jo gai egyen lõk a rep ro du ká lan dó mû tárgy al ko tó já nak jo ga i val, te hát azon fo tó mû vé sze ti al ko tá sok fel hasz ná lá sá -
hoz, me lyek más mû al ko tást áb rá zol nak, mind két al ko tás te kin te té ben szük sé ges a jo go sí tást be sze rez ni.

5. Rek lám cé lú fel hasz ná lás ra – amennyi ben a je len díj sza bás nem tar tal maz kü lön díj té telt – úgy az ál ta lá nos díj té te -
lek + 30% pót díj szá mo lan dó fel (pl. üz le ti jel le gû nyom dai ter mé kek – üz le ti je len té sek, vál la la ti em lék köny vek, ame -
lyek rek lá mo kat tar tal maz nak – ese té ben a könyv díj té te lek + 30%).
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6. Min den kül sõ bo rí tón tör té nõ fel hasz ná lás ese tén a vo nat ko zó jog díj két sze re sét kell meg fi zet ni.

7. Kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tás rész le té nek fel hasz ná lá sá ra en ge dély nem ad ha tó, ugyan is a szer zõi jogi
tör vény e te rü le ten az „idé zést” tilt ja. Egyéb ként is a mû al ko tá sok rep ro du ká lá sa so rán az al ko tás meg vál toz ta tá sa, bár -
mi lyen tor zí tá sa ti los, a szer zõi jog meg sér té sét je len ti.

8. A fel hasz ná lás ra jo go sí tott kö te les a fel hasz ná lás so rán meg fe le lõ he lyen az al ko tó ne vét, a mû cí mét és a

HUNGART ã je let fel tün tet ni, ille tõ leg utal ni min den olyan sze mély re, aki a jo go sí tás fo lya ma tá ban részt vett. Gyûj te -
mé nyes mû vek ese tén is egy ér tel mû mó don kell a jo gok for rá sát fel tün tet ni.

9. Kí ván ság ra a rep ro du ká lás en ge dé lye zé sé hez egy mi nõ sé gi min tát a HUNGART ré szé re be kell mu tat ni.

10. Min den olyan mû te kin te té ben, ame lyet a fel hasz ná lás so rán nyil vá nos ság ra hoz nak, egy pél dányt a HUNGART
ré szé re át kell adni.

11. Azon díj té te lek nél, ahol a HUNGART az el adá si ár szá za lé ká ban ha tá roz ta meg a jo go sí tás dí ját, a fel hasz ná ló
szin tén a fel hasz ná lás meg kez dé se elõtt kö te les az így meg ha tá ro zott dí jat a HUN GART-nak meg fi zet ni.

12. Ki vé te les ese tek ben, ami kor a jog díj kö te les fel hasz ná lás nem áll arány ban a költ sé gé vel vagy egyéb kö rül mény
ezt in do kol ja, így pél dá ul az érin tett fel hasz ná lók je len tõs ré szét meg fele lõen kép vi se lõ or szá gos ér dek kép vi se le ti szer -
ve ze tek kel, non pro fit szer ve ze tek kel kü lön meg ál la po dás köt he tõ, to váb bá a je len jog díj köz le mény ben meg nem ha tá ro -
zott fel hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá sá val a HUNGART ál tal
ese ten ként meg ál la pí tott szer zõi jog díj fi ze ten dõ.

En ged mé nyek
13. Olyan mû vek nél, me lyek leg alább 10, ki zá ró lag ma gyar kép zõ-, ipar-, il let ve fo tó mû vé szek jog díj kö te les mun -

káit tar tal maz zák, az alap díj ból 25% ked vez ményt kell adni.

14. Olyan mû vek nél, ame lye ket ki zá ró lag ok ta tá si, tu do má nyos, il let ve tu do má nyos is me ret ter jesz té si cél ra hasz nál -
nak fel, az alap díj ból 25% ked vez ményt kell adni.

15. Olyan mû vek nél, ame lyek a tan könyv jegy zék re ke rül nek, az alap díj ból 35% ked vez ményt kell adni, s a jog dí jat
meg fi zet ni csak a jegy zék re fel ke rü lést kö ve tõ 8 na pon be lül kell.

16. Ugyan ab ban a mé di um ban tör té nõ is mét lés, újabb ki adás ese tén, to váb bá több mé di um ban tör té nõ egy ide jû meg -
je len te tés ese tén 25% ked vez ményt kell adni.

17. Ezen díj sza bá si sza bály zat ál tal biz to sí tott ked vez mé nyek csak ab ban az eset ben ér vé nye sek, amennyi ben a jo go -
sí tást a fel hasz ná ló a HUN GART-tól a fel hasz ná lást meg elõ zõ en be sze rez te, a HUN GART-tal szem ben tar to zá sa nem
áll fenn, és adat köz lé si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben ele get tett.

18. Amennyi ben a fel hasz ná lót több jog cí men is meg il le ti a ked vez mény, úgy a díj leg fel jebb az egyéb ként meg ál la -
pí tan dó díj té tel 50%-áig csök kent he tõ. A mû vé sze ti fo lyó ira tok és a tan könyv jegy zék re fel ke rü lõ mû vek ese té ben a díj
az egyéb ként meg ál la pí tan dó díj té tel 40%-áig csök kent he tõ.

Jo go su lat lan fel hasz ná lás, név fel tün te tés hi á nya
19. A jo go su lat lan vagy a meg en ge dett pél dány szá mon fe lü li fel hasz ná lás, va la mint a név fel tün te té si sza bá lyok meg -

sze gé se kü lön-kü lön a jog díj 100%-ának meg fe le lõ pót díj mint áta lány díj meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét von ja maga
után, te kin tet tel az el len õr zé si költ sé gek re.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Újság

Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig
Dup la
ol dal

Ft

 25 000 2 500  4 800  7 100  9 400 11 600

 50 000 4 300  6 200  9 000 13 200 14 500
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Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig
Dup la
ol dal

Ft

100 000 6 100  8 200 13 200 16 000 17 400

200 000 7 800 10 100 15 300 20 400 20 300

200 000 fe lett 9 500 13 200 18 400 24 300 22 100

Az al ko tá sok ma ga zin-mel lék le tek ben tör té nõ meg je len te té sét a fo lyó ira tok ra vo nat ko zó ta ri fa sze rint kell elszá -
molni.

Folyóirat, magazin

Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig
Dup la
ol dal

Ft

 1 000   800  1 400  1 800  2 500  3 700

 3 000 1 100  1 900  2 400  3 400  5 100

 5 000 1 800  3 200  5 900  7 400 11 300

 10 000 2 800  5 600  8 200 10 900 16 000

 25 000 4 100  7 400 10 300 14 800 22 300

 50 000 5 100  9 500 13 000 19 000 28 400

100 000 6 400 11 700 13 600 22 800 34 600

250 000 7 500 13 600 18 500 27 100 40 600

250 000 fe lett 8 600 15 900 20 300 31 400 46 200

Mû vé sze ti fo lyó ira tok ban el he lye zett ké pek után 50%-os en ged ményt kell adni. Mû vé sze ti fo lyó irat nak ki zá ró lag az
olyan ki ad vá nyok, pe ri o di kák stb. mi nõ sül nek, ame lyek el sõd le ges cél ja a ki tû zött mû vé sze ti cé lok meg va ló sí tá sa, és
ame lyek a mû kö dés so rán ke let ke zõ be vé telt non pro fit jel leg gel, azaz csa kis a mû vé sze ti cél meg va ló sí tá sa ér de ké ben
hasz nál ják fel.

Könyv

Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig
Dup la
ol dal

Ft

   500   700  1 400  3 400  4 400  6 800

 1 000 1 400  2 200  4 900  7 400 13 200

 1 500 2 200  4 100  6 200  8 700 13 200

 3 000 2 700  4 900  7 400 10 000 15 400

 5 000 3 300  6 200  8 700 13 200 18 300

 7 500 3 900  7 100  9 800 14 100 20 400

 10 000 4 400  8 700 13 200 16 000 24 700

 15 000 5 600 10 100 14 800 20 300 28 400

 20 000 6 100 10 900 16 000 21 600 32 100

 30 000 6 800 13 200 17 900 24 700 37 100
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Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig
Dup la
ol dal

Ft

 50 000 7 400 14 200 20 400 27 100 40 600

 75 000 8 000 15 300 21 500 29 900 46 200

100 000 8 800 16 600 24 100 32 100 48 800

To váb bi ren del ke zé sek, ked vez mé nyek

1. Kül sõ bo rí tó új bó li fel hasz ná lá sa ese tén a bel sõ rész ben 50% en ged ményt kell adni.

2. Zseb köny vek ben és ki sa la kú köny vek ben el he lye zett il luszt rá ci ók ese tén (me lyek 12×17 cm-nél ki seb bek),
a köny vek re al kal ma zan dó ta ri fa 25%-át ki te võ en ged ményt kell adni.

3. Olyan köny vek ese té ben, ame lyek tö me ge sen il luszt rál tak (leg alább 50 jog díj kö te les mû vet tar tal maz nak), 35%
ked vez ményt kell adni.

4. Ma gya rá zó szö ve gek nél kü li kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok köz zé té te lé hez olyan köny vek ben, me lyek
a szo ká sos könyv for má tu mot (40×30 cm) túl lé pik, ki vé ve a mû vé sze ti ka ta ló gu so kat, va la mint gyûj tõ map pá kat, kü lön
meg ál la po dás szük sé ges.

5. A le ve le zõ lap köny vek el szá mo lá sa a „le ve le zõ lap” ta ri fá nak meg fele lõen tör té nik.

6. Olyan mû vek nél, me lye ket túl nyo mó részt egyet len szer zõ il luszt rált, az elõb bi ta ri fák he lyett a dí ja zá si igé nyek
szá za lé kos ki egyen lí té se le het sé ges, mely a bol ti el adá si ár hoz iga zo dik. Eh hez kü lön meg ál la po dás szük sé ges.

7. En cik lo pé di ák, tan köny vek és más, ha son ló kép pen tö me ge sen il luszt rált mû vek ese tén min den áb rá ra, mely
1/8  oldalnál ki sebb, áta lány ho no rá ri um ra vo nat ko zó meg ál la po dás le het sé ges.

8. Ki ál lí tá si ka ta ló gus (pa pír ala pú vagy CD-n meg je le nõ), pla kát
a) Mû vé sze ti al ko tá sok rep ro duk ci ói díj- és en ge dély men te sen hasz nál ha tók fel (azaz csak elõ ze tes be je len tés szük -

sé ges) olyan in gye ne sen ter jesz tett ka ta ló gu sok és a ki ál lí tást hir de tõ pla ká tok cél já ra, me lyet az adott ki ál lí tás ke re té ben
vagy hir de té se cél já ból ter jesz te nek, és a ben ne sze rep lõ mû vé sze ti al ko tá so kat a ki ál lí tá son be mu tat ják.

b) Ha a ka ta ló gu so kat el len ér ték fe jé ben kí ván ják ter jesz te ni akár a ki ál lí tá son, akár azon kí vül, eh hez elõ ze tes írás -
be li en ge dély szük sé ges. Al kal ma zan dó: a köny vek re, vagy a CD-kre egyéb ként ér vé nyes ta ri fa az zal, hogy 70% ked -
vez ményt kell adni.

9. Ár ve ré si ka ta ló gus
Mû vé sze ti al ko tá sok rep ro duk ci ó ját díj- és en ge dély men te sen – azaz csak elõ ze tes be je len té si kö te le zett ség mel lett –

le het fel hasz nál ni olyan ka ta ló gus ban, ár ve ré si meg hí vó ban, pla ká ton és az in ter ne ten, ame lyet a mû al ko tá sok ke res ke -
del mi for ga lom ban való ér té ke sí té se cél já ból a köz re mû kö dõ auk ci ós (ár ve ré si) há zak, ga lé ri ák ad nak ki, és amely nek
egye dü li cél ja a mû tár gyak ár ve ré sen való ér té ke sí té sé nek elõ se gí té se.

A rep ro duk ci ók ilyen mó don való fel hasz ná lá sá nak to váb bi fel té te le, hogy a mû tár gyak ér té ke sí té se után az Szjt.
70. §-ában és 100.  §-ában fog lalt, ún. „5%-os” jog díj és já ru lék ma ra dék ta la nul meg fi ze tés re ke rül jön, a szük sé ges adat -
szol gál ta tá sok nak a mû ke res ke dõ ele get te gyen, va la mint az ár ve re zés meg kez dé se elõtt a ka ta ló gus egy pél dá nyát
a HUNGART szá má ra el jut tas sa. Ab ban az eset ben, ha az ár ve rés után fi ze té si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge i nek
a fel hasz ná ló még sem ten ne ele get, úgy a ka ta ló gus ban rep ro du kált mû vek után a HUNGART a jo go su lat lan felhasz -
nálás sza bá lyai sze rint jár el.

Naptár

Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság/mû ven ként

Kár tya-
nap tár

A5-ig A5 A4 A3

Ft

 1 000 1 900  3 400  4 400  5 300  6 900

 2 000 2 300  4 100  5 500  6 800  8 000

 3 000 3 000  5 500  6 800  8 000 10 200
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Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság/mû ven ként

Kár tya-
nap tár

A5-ig A5 A4 A3

Ft

 5 000 3 400  6 900  8 000  9 500 13 500

 7 500 4 100  8 000 10 200 12 400 17 000

 10 000 4 600  9 500 12 400 14 800 20 300

 25 000 5 300 11 600 14 200 17 700 23 800

 50 000 5 800 13 000 17 000 21 700 27 200

100 000 6 400 14 200 19 800 24 700 29 600

250 000 fe lett 7 000 15 500 21 700 27 200 32 700

A mé re tek meg ha tá ro zá sa: A5: 150×210, A4: 210×297, A3: 297×420, A2: 420×600, A1: 600×830, A0: 830×1200,
A00: 1200×1660

Na pos nap tá rak ra (1 lap/nap) 20%, heti nap tá rak ra (1 lap/hét) 10% ár en ged ményt kell adni a fen ti ta ri fák ból.
A bo rí tón tör té nõ il luszt rá ci ó nak a bel sõ rész ben tör té nõ új ra fel hasz ná lá sa kor a bel sõ rész ben való fel hasz ná lás ra

50% en ged ményt kell adni.

Különnyomat

A) Pla kát (nem el adá si célú):

Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

A3-ig A2-ig A1-ig A00-ig A00 fe lett

Ft

 10  9 200  13 600  27 100  40 600  46 300

 100 11 600  40 600  61 000  81 400 101 800

 250 13 900  61 000  88 100 115 300 164 300

 500 16 200  81 400 122 000 162 800 197 600

1 000 18 500 108 500 162 800 216 900 271 200

2 000 20 800 135 800 203 400 271 200 339 100

3 000 23 200 162 800 244 200 325 600 407 000

A mé re tek meg ha tá ro zá sa: A3: 297×420, A2: 420×600, A1: 600×830, A0: 830×1200, A00: 1200×1660
Kul tu rá lis ren dez vé nyek (szín ház, hang ver seny, fel ol va sás stb.) ese té ben a ked vez mény 40%.

B) El adás ra szánt kü lön nyo mat (mû nyo ma tok, poszt erek, mi ni-nyom tat vá nyok, el adá si pla ká tok stb.):

A díj a fel hasz ná ló ál tal ter ve zett és a HUNGART ré szé re meg adott net tó kis ke res ke del mi ár 12%-a.

Szórólap

Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

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

Ft

 1 000 1 900  2 300  2 900  3 600

 5 000 2 900  3 500  4 400  5 400

 10 000 4 000  4 900  6 200  7 600

 20 000 5 200  6 400  8 000  9 900
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Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

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

Ft

 50 000 7 300  9 000 10 400 12 400

100 000 8 800 10 800 12 500 14 900

100 000 fe lett 9 700 11 900 13 800 16 400

Levelezõlap, dia, diafilm, projektorfólia

A díj a fel hasz ná ló ál tal ter ve zett és a HUNGART ré szé re meg adott net tó kis ke res ke del mi ár 12%-a.
Le ve le zõ lap köny vek, le po rel lók és ha son ló, csak zár tan el adott le ve le zõ lap-össze ál lí tá sok után 25% en ged mény jár.

A pro jek tor fó lia jo go sí tá si díja, ha nem el adá si célú a fel hasz ná lás:

Pél dány szám

Ol dal nagy ság

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

Ft

 10-ig 1 800 3 200  5 900  7 400

 50-ig 2 800 5 400  8 200 10 900

100-ig 4 100 7 400 10 300 14 800

100 fe lett 5 200 9 500 13 000 19 000

Borító, ábrahordozó
(Audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló tárolók, valamint azok borítói)

Áb ra hor do zó

Pél dány szám

1000-ig 2000-ig 4000-ig 10 000-ig 20 000-ig
Min den to váb bi

meg kez dett
10 000

Ft

13 600 27 100 54 300 135 800 270 900 +10%

Két áb ra hor do zón tör té nõ egy ide jû meg je le nés ese tén 20% ked vez mény, há rom vagy több áb ra hor do zón tör té nõ egy -
ide jû meg je le nés ese tén 30% ked vez mény jár.

Arculati elemek másodfelhasználása (operátorlogók, háttérképek, képüzenetek-MMS, képernyõkímélõk, háttérképek)

Mul ti mé dia üze net, ope rá tor lo go, kép er nyõ kí mé lõ, hát tér kép ke re té ben fel hasz nált mû ve kért, ké pen ként 3400 Ft/év
jog dí jat kell fi zet ni.

Rek lám célú fel hasz ná lás vagy ima ge ki ala kí tás ese tén az alap díj + 30%-a a pót díj.

Videóvetítés

A kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé szet elekt ro ni ku san tá rolt mû vei nyil vá no san hoz zá fér he tõ kép er nyõ kön való meg je le ní té -
sé nek díja (100 cm-es kép er nyõ át mé rõ ig) éven te kép er nyõn ként és al ko tá son ként 11 000 Ft. Amennyi ben a fel hasz ná lás
nem ke res ke del mi célú, úgy 50% ked vez ményt kell adni. En nek elõ fel té te le, hogy a képi tar tal mak tá ro lá sá nak jo gát
a fel hasz nált elekt ro ni kus tá ro ló mé di um ban (adat bank, CD-ROM stb.) elõ re meg sze rez zék a HUN GART-tól.

A na gyobb kép er nyõk (100 cm-en fe lü li át mé rõ), va la mint vi deó-ki ve tí té sek és ha son ló el já rá sok na gyobb né zõi kör
ré szé re kü lön meg ál la po dás sze rint ke rül nek el szá mo lás ra.
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Filmben megjelenített mûalkotás

A mû al ko tás film ben tör té nõ meg je le ní té se má sod per cen ként 85 Ft.

CD-ROM, videokazetta, DVD

Pél dány szám az aláb bi da rab szá mo kig Ft/al ko tás

100          3 400          

500          4 400          

1 000          6 600          

3 000          10 900          

5 000          13 600          

7 500          17 600          

10 000          21 600          

15 000          27 100          

20 000          33 900          

E díj meg fi ze té sé vel a fel hasz ná ló meg szer zi azon jo got is, hogy a CD-ROM és a vi deo ka zet ta elõ ál lí tá sa cél já ból az
al ko tás egy má so la tát di gi tá lis for má ban elõ ál lít sák. Amennyi ben az al ko tá sok szá ma meg ha lad ja a 100-at, ak kor
a 100-on fe lü li al ko tá sok után a ked vez mény 50%.

Ok ta tá si se géd let ese té ben – non pro fit ki adók ré szé re – a ked vez mény 50%.

Reklámbrossúra, levelezõlap, reklámprospektus, reklámeszköz, reklámnaptár

Pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8-ig
be lé põ jegy is

1/4-ig
le ve le zõ lap is

1/2-ig 1/1-ig

Ft

   500  4 100  5 300  6 900  8 600

 1 000  5 800  8 200 10 900 13 600

 2 000  8 500 10 900 16 300 20 400

 5 000 11 100 13 600 21 600 27 100

 10 000 19 100 21 600 27 100 33 900

 50 000 24 600 27 100 33 900 43 300

100 000 31 300 33 900 43 500 54 300

100 000 fe lett 39 300 41 900 45 500 57 700

Reklámhirdetés

Nyom ta tott
pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/8 1/4 1/2 1/1

Ft

 5 000  3 200  5 400  6 700  8 400

 10 000  4 900 10 920 13 600 16 700

 50 000  6 700 20 400 27 100 33 900

100 000  8 500 27 100 40 600 47 600

250 000 10 200 43 300 55 400 67 800
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Reprodukció reklám- és dekorációs célra (vásár, kirakat, óriásplakát-felület, molinó, zászló, buszreklám stb.)

Da rab szám

Fe lü let a kö vet ke zõ m2 nagy sá gig

1 3 5 10 10 fe lett

Ft

1 27 100  54 300  81 400  94 900 108 500

10-ig 40 600  81 400 122 000 155 900 189 800

50-ig 61 700 122 000 182 500 213 300 244 100

50 fe lett 88 800 170 000 233 000 278 600 315 800

Programfüzet, meghívó, étlap

Nyom ta tott pél dány szám

Ol dal nagy ság

1/4 1/2 1/1-ig

Ft

  100  1 800  2 300  3 600

  500  2 800  3 800  4 700

 1 000  5 400  7 400  9 500

 5 000  9 500 10 900 13 600

10 000 12 200 16 300 20 400

50 000 fe lett 16 300 21 600 27 100

Kul tu rá lis in téz mé nyek prog ram fü ze te i nél a ked vez mény 40%.

Bélyeg

Bé lye gen tör té nõ rep ro duk ció ese tén egye di meg ál la po dás szük sé ges.

Egyéb anyagokon történõ felhasználás (pl. textília, bõr, csomagolópapír stb.)

A díj a kis ke res ke del mi el adá si ár szá za lé kos ará nyá ban ke rül meg ál la pí tás ra és a net tó el adá si ár 10%-át te szi ki.
Amennyi ben a kis ke res ke del mi el adá si ár nincs rög zít ve, ak kor a HUNGART és a fel hasz ná ló kö zöt ti szer zõ dé ses en ge -
dé lye zés ben egy át la gos kis ke res ke del mi el adá si ár ke rül meg ha tá ro zás ra, me lyet a ki szá mí tás alap já ul hasz nál nak fel.

Kártya (telefonkártya, bankkártya, klubkártya, egyéb kártya), könyvjelzõ

Pél dány szám
Ft

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

  500  2 900  3 800  4 700

 1 000  5 400  7 400  9 500

 5 000  9 500 10 900 13 600

10 000 12 000 16 300 20 400

50 000 fe lett 16 300 21 600 27 100
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Kiállítások

A jog dí jak mér té ke:
ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a 10-et nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj össze ge: 22 100 Ft;
ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a 30-at nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj össze ge: 44 100 Ft;
ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma az 50-et nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj össze ge: 66 200 Ft;
ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a 100-at nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj össze ge: 99 200 Ft;
ha a ki ál lí tó mû vé szek szá ma a 200-at nem éri el, a fi ze ten dõ jog díj össze ge: 165 400 Ft.

A kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze ten dõ jogdíjak

A televízió-szervezetek által fizetendõ jogdíjak

Az Szjt. 26.  §-a ér tel mé ben a te le ví zió-szer ve ze tek a már nyil vá nos ság ra ho zott kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tá -
sok is mé telt su gár zá si célú rög zí té sé ért és su gár zá sá ért va la mint ha a mû sort nem su gár zás sal, ha nem ve ze ték út ján
 teszik a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé, jog dí jat kö te le sek fi zet ni.

A jog díj mér té ke az egyes te le ví zió-szer ve ze tek kel meg kö ten dõ meg ál la po dá sok ban ke rül olyan mó don rög zí tés re,
hogy an nak alap ja a díj meg ál la pí tá sa kor ha tá lyos, a ze nei- és iro dal mi mû vek azo nos célú fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó,
szá mí tott jog díj tel jes össze ge. E jog díj alap mint bá zis szám ala pul vé te lé vel, a te le ví zió-szer ve zet adat szol gál ta tá sa alap -
ján, a tény le ge sen fel hasz nált kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok és a fel hasz nált ze nei és iro dal mi mû vek ará nya
ha tá roz za meg a jog díj mér té két, azaz a jog díj a bá zis szám annyi %-a, ami lyen arány ban a mû fel hasz ná lá sok egy más hoz
vi szo nyul nak. A jog díj fi ze tés és az adat szol gál ta tás rész le tes fel té te le it a HUN GART-tal meg kö ten dõ fel hasz ná lá si szer -
zõ dé sek rög zí tik.

Az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott dí jat, de leg alább 6200 Ft/hó szer zõi jog dí jat kö te les fi zet ni a fel hasz ná ló, ha a mû sort
nem su gár zás sal, nem ve ze ték út ján, ha nem bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó don – ide ért ve szá mí tó gé pes 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).

A te le ví zió-szer ve ze tek a su gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes 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”) az elõb bi ek ben meg ha tá ro zott szer zõi jog dí jon fe lül an nak 5%-át kö te le sek fi zet ni.

A fel hasz ná lók – ha a fe lek rö vi debb ha tár idõ ben nem ál la pod nak meg – ne gyed éven te, a ne gyed évet kö ve tõ nap tá ri
hó nap 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 kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok ról vagy a HUNGART 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), el sõ sor ban elekt ro ni kus for má ban ada tot szol gál tat ni.

Le hí vás ra (,,on de mand”) hoz zá fér he tõ vé té tel fe jé ben fi ze ten dõ jog dí jak

A kép zõ- ipar és fo tó mû vé sze ti al ko tá sok má sod la gos fel hasz ná lá sá nak díja ún. in ter ne tes kör nye zet ben, a nyil vá nos -
ság szá má ra le hí vás ra (,,on de mand”) hoz zá fér he tõ vé té tel fe jé ben, al ko tá son ként az e fe je zet ben rész le te zett jog dí ja kat
kell fi zet ni. „Le hí vás”: a mû vek nek ve ze ték út ján vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té se, amely nek so rán a kö zön ség tag jai a mû vek hez úgy fér het nek hoz zá, hogy mind az egyes mû ve ket, mind a
hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg. A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul te kin tet
nél kül arra, hogy a nyil vá nos ság tag jai a le hí vott mû ve ket szá mí tó gép re vagy bár mely más hor do zó ra le tölt he tik-e.

1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já ból a fel hasz ná lás nem mi nõ sül üz let sze rû nek és nincs jog díj fi ze -
té si kö te le zett ség az aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén:

a) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás sal nem ér el be vé telt, és a fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját 
köz vet ve sem szol gál ja (pl. mú ze um);

b) a szol gál ta tó – a hoz zá fé rést biz to sí tó he lyek szá má tól füg get le nül – össze sen leg fel jebb tíz mû vet tesz le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé;

c) a szol gál ta tó a mû ve ket olyan mû sza ki fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel hasz ná ló
szá má ra csu pán azok ér zé ke lé sét te szi le he tõ vé, a le töl té sü ket (tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem;

d) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét meg elõ zõ en a HUN GART-tal fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és an nak fel -
té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt mind vé gig hi ány ta la nul tel je sí ti.
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Ha a kép zõ-, ipar- vagy fo tó mû vész (illet ve ezen sze mé lyek cso port ja, szer ve ze te) ki zá ró lag sa ját vagy tag jai mû -
vét/mû ve it te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, jog dí jat nem kell fi zet nie, amennyi ben a HUN GART-nak ezt elõ ze tesen be je -
len ti, és a vál to zá sok ról is tá jé koz tat ja.

2. A jog dí jak mér té ke üz let sze rû nek mi nõ sü lõ fel hasz ná lá sok ese té ben:

amennyi ben a
– le hív ha tó mû vek szá ma egy, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 5 600 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma az 5-öt nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 14 700 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma a 10-et nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 29 000 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma a 30-at nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 72 400 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma az 50-et nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 115 800 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma a 100-at nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 231 600 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma a 200-at nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 352 800 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma az 500-at nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 452 000 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma az 1000-et nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 738 700 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma a 2000-et nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 837 900 Ft/év
– le hív ha tó mû vek szá ma a 3000-et nem éri el, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 937 100 Ft/év
– 3000-nél több mû hív ha tó le, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 1 025 300 Ft/év

A le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is en ge dõ, ún. „down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért, a fen ti díj té te lek 100% pót díj -
jal fi ze ten dõk.

Amennyi ben a fel hasz ná lás egy év nél rö vi debb, a fi ze ten dõ jog díj ará nyo san csök ken ten dõ. A jog dí jat éven te egy -
szer, il let ve a meg je lölt idõ tar tam ra vo nat ko zó an elõ re kell meg fi zet ni.

A nyilvánosság számára lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetõvé tétel közös szabályai, a hozzáférést biztosító
szolgáltatók felelõsségének korlátozása

Szol gál ta tó nak mi nõ sül a szer zõi mû vet le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel re fel aján ló (tar ta lom szol gál ta tó), to váb bá a tar -
ta lom szol gál ta tó tól kü lön bö zõ, a tar ta lom szol gál ta tó fel hasz ná lá si te vé keny sé gé hez köz vet le nül vagy köz re mû kö dõ(k)
út ján köz ve tí tõi szol gál ta tást nyúj tó sze mély, szer ve zet.

Ha az a szol gál ta tó, amely ki zá ró lag az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da -
lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ektv.)
8–11.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ te vé keny sé ge ket vég zi, a HUNGART és a HUNGART ál tal kép vi -
selt bel- és kül föl di kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti szer zõi jo go sul tak irá nyá ban a szer zõi jog sér té sért nem fe le l, így jog -
díj fi ze té si kö te le zett sé ge sem áll fenn, amennyi ben az Ektv.-ben meg ha tá ro zott ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rást, az ott meg -
ha tá ro zott fel té te lek hi ány ta lan be tar tá sá val le foly tat ja.

Ha az elõb bi ek sze rint el já ró szol gál ta tó a je len díj sza bás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lást is meg va ló sít, a
 HUNGART-tal meg ál la po dást köt, amely – az Ektv. 13.  §-ában meg ha tá ro zott ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rás lefolytatá -
sának kö te le zett sé gén túl – az aláb bi a kat tar tal maz za:

– a szol gál ta tó ál tal vég zett te vé keny sé gek szer zõi jogi fel hasz ná lást va ló sí ta nak meg;
– a HUNGART a sé re lem tár gyát és a jog sér tést va ló szí nû sí tõ té nye ket, to váb bá a szer zõi jo got sér tõ tar tal mú in for -

má ció azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat ak ként ha tá roz za meg, hogy meg je lö li a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ál ta la
gya ko rol ha tó en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket és a kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek rõl  szóló nyil -
ván tar tás ba vé te lét tar tal ma zó köz le mény meg fe le lõ ré sze it, és egy ben ki je len ti, hogy csak olyan szer zõi mû te kin te té -
ben és csak olyan jog ér vé nye sí té se iránt lép fel, amely a jog sza bá lyi ren del ke zé sek és nyil ván tar tás ba vé tel alap ján
 közös jog ke ze lé sé be tar to zik;

– a fe lek a meg ál la po dás sal össze füg gés ben ha tá lyos írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik sze -
mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to váb bá az elekt ro ni kus úton tett köz lést is, ha an nak meg ér ke zé sét
a cím zett elekt ro ni kus úton iga zol ja; a fe lek kö te le sek az egy más tól szár ma zó elekt ro ni kus kül de mé nyek meg ér ke zést
vissza iga zol ni.

A fen ti jog díj köz le mény 2008. évre vo nat ko zik az zal, hogy a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel tõl a 2009. évre
vo nat ko zó köz le mény meg je le né sé ig al kal ma zan dó.*

HUNGART
Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke ze lõ Tár sa sá ga Egye sü let
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* * *

A HUNGART 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 29.

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 köve tõen 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 lejárt.

A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
j o g d í j k ö z l e m é n y e

filmalkotások analóg vagy digitális hordozón
 (pl. videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendõ jogdíjakról

és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 18.  §-a, 23.  § (1), (2), (3) és (5) be -
kez dé se, 66.  § (3) be kez dé se, va la mint 90.  § (1) be kez dé se alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok
 analóg vagy di gi tá lis hor do zón (pl. vi de oCD, CD-R, CDi, DVD) tör té nõ több szö rö zé sé nek és pél dá nyon kén ti ter jesz té -
sé nek dí ját és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya

1.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film szer zõk: ren de zõ, film író, ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si
 Szabályzatában meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba so rolt egyéb al ko tók.

1.2. A jog dí jak a ma gyar or szá gi gyár tá sú (azaz ma gyar or szá gi szék hellyel ren del ke zõ film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott)
film al ko tá sok ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón (pl. vi de oCD, CD-R, CDi, DVD) tör té nõ több szö rö zé se, il let ve pél dá -
nyon kén ti ter jesz té se után fi ze ten dõk.

1.3. A je len jog díj köz le mény ha tá lya azon mû vek re ter jed ki, ame lyek a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény alap ján „film al ko tás”-nak mi nõ sül nek.

1.4. A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66.  § (3) be kez dé se alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé ve ha a
film elõ ál lí tó és a fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za tá val bi zo nyít ja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött szer zõ dé sé ben 
a szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét ki fe je zet ten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra, mely utób bi eset ben
a jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les meg fi zet ni (a továb biak ban egy sé ge sen: jog díj fi ze tés re kö te le zett). A jog díj fi ze tés re
 kötelezett men te sül a Film Jus-nak tör té nõ jog díj fi ze tés alól, ha vagy a szer zõ vagy a film elõ ál lí tó (szer zõ dé ses vagy egy -
ol da lú) nyi lat ko za tá val iga zol ja, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk az adott fel hasz ná lás után egye di meg ál la po -
dás alap ján jog díj ban ré sze sül nek, vagy azt, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk ki fe je zet ten le mond tak az õket az
adott fel hasz ná lás után meg il le tõ jog díj ról.

2. A jog díj mér té ke

2.1. A jog díj mér té ke függ egy részt a több szö rö zött mû árá tól, más részt a több szö rö zés pél dány szá má tól, har mad részt a
fel hasz nált szer zõi jogi vé de lem alatt álló film al ko tás nak (film al ko tá sok nak) az adott hor do zón le fog lalt ará nyá tól.

A fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá nak mód sze re:
A pél dá nyon kén ti, fo gyasz tói (ÁFÁ-t ma gá ba fog la ló) ár 8%-a, vagy a fel vé tel ki adó net tó (ÁFA nél kü li) át adá si árá -

nak (ter jesz tõk szá má ra köz zé tett ka ta ló gus ár, PPD) 11%-a, szo roz va a meg je le nés pél dány szá má val, szo roz va a hor do -
zón fel hasz nált szer zõi jogi vé de lem alatt álló film al ko tás (film al ko tá sok) el fog lalt he lyé nek ará nyá val (a hor do zó tel jes,
hasz nált ka pa ci tá sá hoz vi szo nyít va). Az elõ zõ mon dat alap ján ki szá mí tott jog dí jat el oszt va a film perc hosszá val,
a  kapott összeg nek meg kell ha lad nia a 0,6 Ft-ot (mi ni mum jog díj).
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A spe ci á lis célú, nem ön ál ló ter jesz tés re szánt hor do zók (pl. lap mel lék let) több szö rö zé se ese tén fi ze ten dõ jog dí jat
a Film Jus a ha son ló fel hasz ná lá sok el ve i nek a figye lembe véte lével ese ten ként ál la pít ja meg.

2.2. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog díj ked -
vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj köz le mény
alap ján a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és együtt mû kö dik
a Film Jus-szal, ak kor a Film Jus az adott jog díj fi ze tés re kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ jog díj nak a 2.1. pont ban
meg ha tá ro zott mi ni mu mát 30%-kal csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe.

2.3. A 2.1. pont ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog díj fi ze tés re kö te le -
zett nek a meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell meg fi zet nie.

A jog dí jak kal való el szá mo lás a több szö rö zés meg kez dé se elõtt ese dé kes.

3. Adat szol gál ta tás

3.1. A jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko tá sok ana lóg vagy di gi tá lis 
hor do zón több szö rö zött pél dá nyon kén ti ter jesz té se ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál tat ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– az elõ ál lí tás éve,
– elõ ál lí tó ja,
– a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõk neve (1.1. pont),
– hossza (min:sec)/rész let ese tén a fel hasz nált rész let hossza,
– rész let fel hasz ná lá sa ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy a fel hasz nált rész let a mû ben hol ta lál ha tó

(min:sec – min:sec);
b) a több szö rö zött pél dány szám;
c) a 2.1. pont nak meg fele lõen az ÁFÁ-t ma gá ban fog la ló fo gyasz tói ár vagy a PPD össze ge.

3.2. A Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett kö zöt ti szer zõ dés ré szét ké pe zõ adat la pon a jog díj fi ze tés re kö te le zett
kö te les a sok szo ro sí tó val iga zol tat ni, hogy a film al ko tást az adat la pon meg je lölt pél dány szám ban sok szo ro sít ja.

3.3. Az adat szol gál ta tás a több szö rö zés meg kez dé se elõtt ese dé kes.

4. Kö zös sza bá lyok

4.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la pod nak meg.
A Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan
meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

4.2. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban film elõ ál lí tó alatt ér ten dõ az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság is, aki re/amely re a film elõ ál lí tó ál tal a szer zõk tõl meg szer zett, az
1.2. pont ban rög zí tett mó don tör té nõ fel hasz ná lás ra, il let ve a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó va gyo ni jog szer -
zõ dés vagy jog sza bá lyi ren del ke zés foly tán át szállt.

5. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2008. ja nu ár 1. nap já tól 2008. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

Film Jus

* * *

Az Film Jus 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 29.

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 köve tõen
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
 korábban 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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A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
j o g d í j k ö z l e m é n y e

filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra
(,,on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 16.  § (1) be kez dé se, 26.  § (8) be -
kez dés má so dik mon da ta és 90.  § (1) be kez dé se alap ján az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok nyil vá nos ság
szá má ra le hí vás ra (,,on de mand”) hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé se fe jé ben fi ze ten dõ jog dí ja kat és e fel hasz ná lá sok
egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya

1.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film szer zõk: ren de zõ, film író, ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si
 Szabályzatában meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba so rolt egyéb al ko tók.

1.2. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak a már nyil vá nos ság ra ho zott ma gyar or szá gi gyár tá sú (azaz
ma gyar or szá gi szék he lyû film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott) film al ko tá sok nak vagy azok rész le te i nek (a továb biak ban együtt:
„film al ko tá sok”) az 1.4. pont ban meg ha tá ro zott nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé se
 fejében fi ze ten dõk.

1.3. A je len jog díj köz le mény ha tá lya azon mû vek re ter jed ki, ame lyek a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény alap ján „film al ko tás”-nak mi nõ sül nek.

1.4. A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel a film al ko tá sok nak ve ze ték út ján vagy bár mely más esz -
köz zel vagy mó don a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé té te le úgy, hogy a nyil vá nos ság tag jai a hoz zá fé rés he lyét és
ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg (a továb biak ban: „le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel” vagy „fel hasz ná lás”). A le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul te kin tet nél kül arra, hogy a nyil vá nos ság tag jai a le hí vott film al ko tá so kat szá mí tó gép re
vagy bár mely hor do zó ra le tölt he tik-e.

1.5. A film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez az en ge délyt ki zá ró lag a je len jog díj köz le mény ben
meg ha tá ro zott film al ko tá sok ra és fel hasz ná lá sok ra és ki zá ró lag ab ban az eset ben le het meg adott nak te kin te ni, ha a szol -
gál ta tó [lásd 4.1. a) pont] tel je sí ti a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel té te le ket.

1.6. A film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez a je len jog díj köz le mény sze rin ti en ge dé lyen kí vül az
egyéb érin tett jo go sul tak en ge dé lye is szük sé ges.

1.7. A jog díj fi ze tés re kö te le zett men te sül a FilmJus- nak tör té nõ jog díj fi ze tés alól, ha vagy a szer zõ vagy a film elõ ál lí -
tó (szer zõ dé ses vagy egy ol da lú) nyi lat ko za tá val iga zol ja, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk az adott felhasz -
nálás után egye di meg ál la po dás alap ján jog díj ban ré sze sül nek, vagy azt, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk ki fe -
je zet ten le mond tak az adott fel hasz ná lás után õket meg il le tõ jog díj ról.

2. A jog díj mér té ke

2.1. Le töl tést nem en ge dõ fel hasz ná lás

2.1.1. Ab ban az eset ben, ha a film al ko tá sok in gye ne sen hív ha tók le:

A fi ze ten dõ jog díj le hí vott film al ko tá son ként ha von ta 30 Ft. Film al ko tás rész le te ese tén az elõ zõ mon dat ban meg ál la -
pí tott jog díj idõ ará nyo san csök ken tett ré sze fi ze ten dõ.

2.1.2. Ab ban az eset ben, ha a film al ko tá sok díj fi ze tés el le né ben hív ha tók le:

A fi ze ten dõ jog díj: a nyil vá nos ság tag ja ál tal a le hí vás fe jé ben fi ze tett díj 6%-a, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban a szol gál ta -
tás sal kap cso lat ban el ért egyéb (rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé te lek 6%-a, de leg alább az aláb bi jog díj mi ni mum:

a) leg fel jebb 30 perc hosszú sá gú film al ko tás ese tén:  lehívásonként 10 Ft,

b) 31–60 perc hosszú sá gú film al ko tás ese tén: le hí vá son ként 20 Ft,

c) 60 perc nél hosszabb film al ko tás ese tén: le hí vá son ként 30 Ft.

2.2. Le töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) en ge dõ fel hasz ná lás

2.2.1. Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó an nem ér el be vé telt:

Amennyi ben a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó an nem ér el be vé telt, ak kor a 2.2.2. pont sze rin ti jog díj mi ni -
mum fi ze ten dõ.
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2.2.2. Ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz kap cso ló dó an be vé telt ér el:

A fi ze ten dõ jog díj: a nyil vá nos ság tag ja ál tal a le töl tés fe jé ben fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj 6%-a, ilyen díj be vé tel
hi á nyá ban a szol gál ta tás sal kap cso lat ban el ért egyéb (rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé te lek 6%-a, de leg alább az aláb bi
jog díj mi ni mum:

a) leg fel jebb 30 perc hosszú sá gú film al ko tás ese tén: le hí vá son ként 15 Ft,

b) 31–60 perc hosszú sá gú film al ko tás ese tén: le hí vá son ként 30 Ft,

c) 60 perc nél hosszabb film al ko tás ese tén: le hí vá son ként 40 Ft.

2.3. A je len jog díj köz le mény 2.1.2., 2.2.1. és 2.2.2. pont já ban meg ha tá ro zott jog díj mi ni mu mok ból ked vez mény
 adható az aláb bi ak sze rint:

a) amennyi ben az érin tett szol gál ta tó meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj köz le mény alap ján tör té nõ jog díj fi ze -
tés rõl és a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és együtt mû kö dik
a Film Jus-szal, ak kor a jog díj mi ni mu mo kat a Film Jus 20%-kal csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe;

b) amennyi ben a szol gál ta tó a film al ko tá sok le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le so rán DRM-et al kal maz, ak kor a jog díj -
mi ni mu mo kat a Film Jus 10%-kal csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe;

c) a szol gál ta tót a le hí vá sos szol gál ta tás nyúj tás elsõ évé ben a jog díj mi ni mu mok ból 10% ked vez mény il le ti meg;

d) a le hí vá sos szol gál ta tás nyúj tás mû sza ki tesztelé sének ide je alatt, de leg fel jebb há rom nap tá ri hó na pig, amennyi ben 
a szol gál ta tó a film al ko tá so kat csak a nyil vá nos ság meg ha tá ro zott tag jai ré szé re te szi hoz zá fér he tõ vé, a szol gál ta tó nem
kö te les jog dí jat fi zet ni.

Az a)–d) pont ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyek együt te sen is nyújt ha tók.

2.4. A szol gál ta tó nem kö te les jog dí jat fi zet ni, amennyi ben a film al ko tás vagy film al ko tá sok rész le tét, il let ve tra i le rét 
(film al ko tá son ként leg fel jebb egy rész le tet, il let ve tra i lert) egy per cet meg nem ha la dó ter je de lem ben hoz zá fér he tõ vé
tesz a nyil vá nos ság szá má ra.

2.5. A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán a Film Jus a jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az egyen lõ
 bánásmód 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 nyújt.

2.6. A 2.1. és 2.2. pont ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a szol gál ta tó nak az 
e pon tok ban meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell meg fi zet nie.

2.7. A 2.1. és 2.2. pont ban meg ál la pí tott jog díj nem fog lal ja ma gá ban a rek lám cé lú fel hasz ná lás, va la mint a meg vál -
toz ta tás, át dol go zás szer zõi jog dí ját, amely rõl a szol gál ta tó az érin tett jo go sul tak kal köz vet le nül kö te les meg ál la pod ni.

2.8. A je len jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg ha tá ro zott, a film al ko tá sok le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le kö ré -
be esõ fel hasz ná lá sok ese tén a köz zé tett szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak al kal ma zá sá val a Film Jus ál tal
ese ten ként meg ál la pí tott szer zõi jog díj fi ze ten dõ.

3. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

3.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a szol gál ta tó szer zõ dés ben ál la pod nak meg. Ha a fel hasz ná lás
rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, az aláb bi sza bá lyo kat kell al kal maz ni:

3.1.1. A jog dí jak kal való 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 -
jáig ese dé kes.

3.1.2. A szol gál ta tó a film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál -
tat ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás címe,

b) mû fa ja,

c) az elõ ál lí tás éve,

d) a film al ko tás elõ ál lí tó ja,

e) a film al ko tás je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõi (1.1. pont),

f) a film al ko tás hossza (min:sec)/rész let ese tén en nek hossza,

g) rész let ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy az adott rész let a mû ben hol ta lál ha tó (min:sec – min:sec),

h) a le hí vá sok szá ma az adott el szá mo lá si idõ szak ban.

3.1.3. Az adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban kell ele get ten ni.

3.1.4. Az adat szol gál ta tás a 3.1.1. pont sze rin ti el szá mo lás sal egy ide jû leg ese dé kes.

2008/39. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1869



3.2. A Film Jus a fel hasz ná lás jo go sí tá sa kor fel ha tal ma zást kér a szol gál ta tó tól, hogy a töb bi érin tett jo go sult (ide ért ve 
azok kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tét is) tu do má sá ra hoz za az aláb bi ada to kat:

a) a szol gál ta tó neve,
b) címe (szék he lye),
c) a szol gál ta tó ál tal le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett film al ko tá sok azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada tok,
d) a film al ko tá sok hoz zá fé ré si he lye,
e) azt a tényt, hogy a szol gál ta tó az adott film al ko tá sok le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé re en ge délyt ka pott

a Film Jus-tól.

4. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

4.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban
a) szol gál ta tó: a film al ko tást le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel re fel aján ló (tar ta lom szol gál ta tó), to váb bá a tar ta lom szol -

gál ta tó tól kü lön bö zõ, a tar ta lom szol gál ta tó fel hasz ná lá si te vé keny sé gé hez köz vet le nül vagy köz re mû kö dõ(k) út ján kap -
cso ló dó köz ve tí tõ szol gál ta tást nyúj tó sze mély, il let ve szer ve zet;

b) egyéb (rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel: az a bár mi lyen for rás ból szár ma zó, mind azon be fi ze tés és do log át adá -
sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tás, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá si/könyv ve ze té si
 kötelezettsége a min den kor ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed.

4.2. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban be vé te len a net tó (ÁFA nél kü li) be vé telt kell ér te ni.

5. A hoz zá fé rést biz to sí tók fe le lõs sé gé nek kor lá to zá sa

5.1. Ha az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá -
sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény (a továb biak ban: El ker. tv.) 2.  § l) pont já ban meg ha tá ro zott szol gál -
ta tó az El ker. tv. 9–11.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ te vé keny sé get vég zi, és egyéb ként úgy jár el,
ahogy az a szol gál ta tó tól az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó, a Film Jus és az ál ta la kép vi selt jo go sul tak irá nyá ban
a szer zõi jog sér té sért nem fe le l, így jog díj fi ze té si kö te le zett sé ge sem áll fenn, amennyi ben az El ker. tv. 13.  §-ában meg -
ha tá ro zott el já rást le foly tat ja.

5.2. Ha az elõ zõ pont sze rin ti szol gál ta tó a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lást is meg va ló sít ja,
szer zõ dést köt a Film Jus-szal, amely – az El ker. tv. 13.  §-ában meg ha tá ro zott el já rás le foly ta tá sá nak kö te le zett sé gén túl – 
tar tal maz za az aláb bi a kat is:

a) a szol gál ta tó ál tal vég zett, az elõ zõ pont ban meg je lölt te vé keny sé gek szer zõi jogi szem pont ból fel hasz ná lást va ló -
sí ta nak meg;

b) a Film Jus a sé re lem tár gyát és a jog sér tést va ló szí nû sí tõ té nye ket, to váb bá a szer zõi jo got sér tõ tar tal mú in for má ció 
azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat ak ként ha tá roz za meg, hogy meg je lö li a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel  általa gya ko -
rol ha tó en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket és a kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek rõl  szóló nyil ván tar -
tás ba vé te lét tar tal ma zó, a hi va ta los lap ban meg je lent köz le mény meg fe le lõ ré sze it, és egy ben ki je len ti, hogy csak olyan
szer zõi mû te kin te té ben és csak olyan va gyo ni jog ér vé nye sí té se iránt lép fel, amely a meg je lölt jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek és nyil ván tar tás ba vé tel alap ján kö zös jog ke ze lé sé be tar to zik;

c) a fe lek a meg ál la po dás sal össze füg gés ben ha tá lyos írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik sze -
mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to váb bá az elekt ro ni kus úton tett köz lést is, ha an nak meg ér ke zé sét
a cím zett elekt ro ni kus úton iga zol ja. A fe lek kö te le sek az egy más tól szár ma zó elekt ro ni kus kül de mé nyek meg ér ke zé sét
vissza iga zol ni.

6. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2008. ja nu ár 1. nap já tól 2008. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

Film Jus

* * *

Az Film Jus 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 29.

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 köve tõen
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
 korábban 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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A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
j o g d í j k ö z l e m é n y e

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz
közvetítése, illetve egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõ jogdíjakról

és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 24.  §, 26.  § (1)–(7) be kez dé se,
(8) be kez dés elsõ mon da ta, 66.  § (3) be kez dése és 90.  § (1) be kez dé se, va la mint a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény 75.  § (7) be kez dé se alap ján az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok su gár zás sal vagy egyéb
mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, va la mint egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sá nak dí ját és
a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya

1.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film szer zõk: ren de zõ, film író, ope ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si
 Szabályzatában meg je lölt, ezen ka te gó ri ák ba so rolt egyéb al ko tók.

1.2. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí jak a ma gyar or szá gi gyár tá sú (azaz ma gyar or szá gi szék he lyû
film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott) film al ko tá sok nak az 1.4. pont ban meg ha tá ro zott nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se, il let ve egyes 
nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sa után fi ze ten dõk.

1.3. A je len jog díj köz le mény ha tá lya azon mû vek re ter jed ki, ame lyek a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény alap ján „film al ko tás”-nak mi nõ sül nek.

1.4. A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak az 1.2. pont ban meg ha tá ro zott film al ko tá sok su gár zás sal, ve ze ték út ján vagy 
más ha son ló esz köz zel vagy mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé re (a továb biak ban: nyil vá nos ság hoz köz ve tí -
tés) te kin tet tel fi ze ten dõk. Nem ér ten dõ ide az a fel hasz ná lás, ami kor film al ko tá so kat le hí vás ra tesz nek a nyil vá nos ság
szá má ra hoz zá fér he tõ vé [Szjt. 26.  § (8) be kez dés má so dik mon dat], il let ve a film al ko tá sok egy ide jû to vább köz ve tí té se
[Szjt. 28.  § (2) be kez dés].

1.5. Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se ese tén a jog díj köz le mény ha tá lya alá tar toz nak kü lö nö sen a Ma gyar
Te le ví zió ar chí vu má ból más mû sor szol gál ta tók ál tal át vett film al ko tá sok. Nem tar to zik a jog díj köz le mény ha tá lya alá
a te le ví zió-szer ve zet ál tal elõ ál lí tott film al ko tá sok nak az elõ ál lí tó te le ví zió-szer ve zet ál tal tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz -
ve tí té se. Az en nek fe jé ben járó jog díj ról és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le i rõl a jog díj fi ze tés re kö te le zett és a Film Jus
egye di szer zõ dés ben ál la pod nak meg.

1.6. A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66.  § (3) be kez dé se alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé ve ha az
elõ ál lí tó és a fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za tá val  bizonyítja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött szer zõ dé sé ben
a szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét ki fe je zet ten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra, mely utób bi eset ben
a jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les meg fi zet ni (a továb biak ban egy sé ge sen: jog díj fi ze tés re kö te le zett). A jog díj fi ze tés re
 kötelezett men te sül a Film Jus-nak tör té nõ jog díj fi ze tés alól, ha vagy a szer zõ vagy a film elõ ál lí tó (szer zõ dé ses vagy egy -
ol da lú) nyi lat ko za tá val iga zol ja, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk az adott fel hasz ná lás után egye di meg ál la po -
dás alap ján jog díj ban ré sze sül nek, vagy azt, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk ki fe je zet ten le mond tak az adott
fel hasz ná lás után õket meg il le tõ jog díj ról.

2. Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se után  fizetendõ jog dí jak

2.1. A jog díj mér té ke

2.1.1. A jog díj fi ze tés re kö te le zett a film al ko tás nak az 1.4. pont sze rin ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért a film elõ ál lí tó 
2.3.1. pont sze rin ti net tó (ÁFÁ-t nem tar tal ma zó) be vé te le 15%-ának meg fe le lõ, de leg alább az aláb bi ak ban meg ha tá ro -
zott su gár zá son kén ti per cen kén ti össze gû jog dí jat kö te les meg fi zet ni:

Be kö tött la ká sok (re ci pi en sek) szá ma

200 ezer fe lett 50–200 000 50 ezer alatt

Ke res ke del mi 98,00 Ft   45,00 Ft   14,00 Ft   

Köz szol gá la ti 72,00 Ft   31,50 Ft   9,80 Ft   

2.1.2. A film al ko tás nak a su gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes 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 2.1.1. pont ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, an nak 5%-a fi ze ten dõ.
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2.1.3. Nem kell jog dí jat fi zet ni az aláb bi ese tek ben:
a) a film al ko tás rész le té nek két per cet meg nem ha la dó ter je de lem ben tör té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, fel té ve

hogy a rész let idõ tar ta ma ezen be lül sem ha lad ja meg a film al ko tás tel jes idõ tar ta má nak tíz szá za lé kát;
b) a film al ko tás rész le té nek mûsorelõ ze tes cél já ra tör té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, egy per cet meg nem ha la dó

ter je de lem ben.
2.1.4. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog díj -

ked vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj köz le -
mény alap ján a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és együtt mû kö -
dik a Film Jus-szal, ak kor a Film Jus az adott jog díj fi ze tés re kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ jog díj nak a 2.1.1. pont -
ban meg ha tá ro zott mi ni mu mát 30%-kal csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe.

2.1.5. A jog dí jak kal való el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

2.2. Adat szol gál ta tás
2.2.1. Ha a jog díj fi ze tés re kö te le zett és a Film Jus kö zöt ti, a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más -

ként nem ren del ke zik, a jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko tá sok su gár -
zá sa ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál tat ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– az elõ ál lí tás éve,
– elõ ál lí tó ja,
– a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõi (1.1. pont),
– hossza (min:sec)/rész let ese tén en nek hossza,
– rész let ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy az adott rész let a mû ben hol ta lál ha tó (min:sec – min:sec);
b) a 2.1.3. pont sze rin ti be vé tel össze ge;
c) a 2.1.3. pont sze rin ti be vé tel hány su gár zás el len ér té ke.
2.2.2. Az adat szol gál ta tás nap tá ri ne gyed éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

2.3. Ér tel me zõ ren del ke zé sek
2.3.1. A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak szá mí tá sá nál be vé tel alatt a film al ko tás elõ ál lí tó já nak az adott film al ko tás

adott fel hasz ná ló nak tör té nõ ér té ke sí té sé bõl szár ma zó, ÁFÁ-val csök ken tett, net tó be vé te lét kell ér te ni.
2.3.2. A köz mû sor-szol gál ta tók ra és a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tók ra a köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók -

ra meg ál la pí tott jog díj mér té ket kell al kal maz ni.
2.3.3. Köz szol gá la ti, köz mû sor-szol gál ta tó és nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó alatt a rá di ó zás ról és te le ví zi ó -

zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 2.  §-ában meg ha tá ro zott fo gal ma kat kell ér te ni.
2.3.4. Ke res ke del mi mû sor szol gál ta tó alatt azo kat a mû sor szol gál ta tó kat kell ér te ni, ame lyek a 2.3.3. pont alap ján

nem mi nõ sül nek köz szol gá la ti vagy köz mû sor- szol gál ta tó nak vagy nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó nak.

3. Film al ko tá sok egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sa után fi ze ten dõ jog dí jak

3.1. A jog díj mér té ke
3.1.1. A jog dí jat a jog díj fi ze tés re kö te le zett nek a nyil vá nos elõ adás (hó na pok ban szá mí tott) idõ tar ta má tól, a nyil vá -

nos elõ adás mó do za tá tól (egy vagy több ve tí tõn és/vagy kép er nyõn), a be csült lá to ga tó szám tól, a kért be lép ti díj mér té -
ké tõl, va la mint a nyil vá no san elõ adott film al ko tás má sod perc hosszá tól füg gõ en az egy má sod perc re esõ jog díj alapul -
vételével kell meg fi zet nie az aláb bi ak sze rint:

3.1.2. Az egy má sod perc re esõ jog díj ha von ta: 2,18 Ft/ má sod perc/hó nap.
Ezt az össze get, amennyi ben a nyil vá nos elõ adás több te rem ben, több ve tí tõn, il let ve kép er nyõn tör té nik, vagy emelt

össze gû be lé põ dí jat al kal maz nak, vagy a lá to ga tók be csült szá ma ha von ta meg ha lad ja a 3000-et, az aláb bi jog díj szor -
zók kal kell meg szo roz ni:

Köz ve tí tés mód ja Jog díjszor zó

Több te rem ben, több ve tí tõ, il let ve kép er nyõ 1,3

Be lé põ díj mér té ke:

 Emelt össze gû be lé põ díj 1,5

Be csült lá to ga tó szám ha von ta:

 3000 fö lött 2

3.1.3. A jog dí jak kal való el szá mo lás fél éven te, a fé lé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.
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3.2. Adat szol gál ta tás
3.2.1. A jog díj meg ál la pí tá sa ér de ké ben a jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó

film al ko tá sok nyil vá nos elõ adá sa ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál tat ni a Film Jus-nak:
a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– elõ ál lí tó ja,
– ren de zõ je,
– hossza (min:sec)/mû rész let ese tén a nyil vá no san elõ adott rész let hossza,
– mû rész let nyil vá nos elõ adá sa ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy a rész let a mû ben hol ta lál ha tó

(min:sec – min:sec);
b) a nyil vá nos elõ adás kez de te;
c) a nyil vá nos elõ adás idõ tar ta ma;
d) a nyil vá no san elõ adott mû/mû rész let na pon ta hány kép er nyõn, hány al ka lom mal je le nik meg;
e) az adott fél év re vo nat ko zó lá to ga tott sá gi ada tok;
f) a nyil vá nos elõ adás meg te kin té sé ért sze dett be lé põ díj mér té ke az adott fél év ben.
3.2.2. Az adat szol gál ta tás nap tá ri fél éven ként, a fé lé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes. Amennyi ben a mû fel -

hasz ná lá sá ban vál to zás kö vet ke zik be, a meg vál to zott ada to kat a vál to zást kö ve tõ har minc mun ka na pon be lül kö zöl ni
kell.

4. Kö zös sza bá lyok

4.1. A 2.1.2. és 3.1.2. pont ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog díj fi ze tés -
re kö te le zett nek az e pon tok ban meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell
meg fi zet nie.

4.2. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la po dik meg.
A Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan
meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

4.3. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban film elõ ál lí tó alatt ér ten dõ az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély vagy jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság is, aki re/amely re a film elõ ál lí tó ál tal a szer zõk tõl meg szer zett, az
1.4. pont ban rög zí tett mó don tör té nõ fel hasz ná lás ra, il let ve a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó va gyo ni jog szer -
zõ dés vagy jog sza bá lyi ren del ke zés foly tán át szállt.

5. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2008. ja nu ár 1. nap já tól 2008. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

Film Jus

* * *

A Film Jus 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 29.

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 köve tõen
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
 korábban 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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A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának
(MSZSZ-EJI)

j o g d í j k ö z l e m é n y e

a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 73.  § (1) be kez dés e) pont já -
ban, 74.  § (2) be kez dé sé ben, to váb bá 90.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján az aláb bi ak sze rint ál la pít ja
meg a rög zí tett elõ adás nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé sé nek fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya

1.1. A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel a rög zí tett elõ adá sok nak vagy azok rész le te i nek
(a továb biak ban együtt: elõ adás) ve ze ték út ján vagy bár mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ olyan nyil vá nos hoz zá -
fér he tõ vé té te le, amely nek so rán a nyil vá nos ság tag jai a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt hat ják meg (a továb -
biak ban: „le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel” vagy „fel hasz ná lás”).

1.2. A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul te kin tet nél kül arra, hogy a nyil vá nos ság tag jai a le hí vott
elõ adá so kat szá mí tó gép re vagy bár mely hor do zó ra le tölt he tik-e.

1.3. Az elõ adás le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez az elõ adó mû vész en ge dé lyét ki zá ró lag a je len jog díj köz le -
mény ben em lí tett fel hasz ná lá sok ra le het meg adott nak te kin te ni, és ki zá ró lag ab ban az eset ben, ha a szol gál ta tó
[7. a) pont] tel je sí ti a je len jog díj köz le mény ben fog lalt fel té te le ket.

1.4. Szer zõi mû elõ adá sa, to váb bá a hang fel vé tel ben vagy film al ko tás ban rög zí tett elõ adás ese tén a le hí vás ra tör té nõ
hoz zá fér he tõ vé té tel hez az MSZSZ-EJI en ge dé lyén kí vül az érin tett jo go sul tak en ge dé lye is szük sé ges.

2. El szá mo lás a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja út ján

2.1. A szol gál ta tó a 6.1. pont sze rint meg kö tött fel hasz ná lá si szer zõ dé se alap ján nem kö te les a je len jog díj köz le mény -
ben meg ha tá ro zott jog dí jat meg fi zet ni azon rög zí tett elõ adá sok után, ame lyek re néz ve tel je sül nek az aláb bi együt tes fel -
té te lek:

a) a rög zí tett elõ adás elõ ál lí tó ja írás ban nyi lat ko za tot tesz az MSZSZ-EJI-nek, hogy a jog dí jat az érin tett elõ adó mû -
vé szek nek köz vet le nül fi ze ti meg; e nyi lat ko zat nak a rög zí tett elõ adás olyan ada ta it kell tar tal maz nia, amely alap ján
a rög zí tett elõ adás egye di leg azo no sít ha tó;

b) az MSZSZ-EJI a szol gál ta tót an nak 6.3. pont sze rint tel je sí tett adat szol gál ta tá sa alap ján az a) pont sze rin ti nyi lat -
ko zat tal érin tett rög zí tett elõ adás kö ré rõl meg fele lõen tá jé koz tat ja.

2.2. Amennyi ben a le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel csak rész ben a 2.1. pont sze rin ti nyi lat ko zat kö ré be nem tar -
to zó elõ adá so kat érint, a je len jog díj köz le mény ren del ke zé se it – az em lí tett nyi lat ko zat tal érin tett, il let ve azon túl fel -
hasz nált hang fel vé tel ben rög zí tett elõ adá sok ará nyá ra is fi gye lem mel – meg fele lõen kell al kal maz ni.

3. Üz let sze rû nek nem mi nõ sü lõ fel hasz ná lás

3.1. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já ból üz let sze rû nek nem mi nõ sü lõ fel hasz ná lá sért a szol gál ta tó
nem kö te les elõ adó mû vé szi jog dí jat fi zet ni.

3.2. A je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já ból a fel hasz ná lás nem mi nõ sül üz let sze rû nek az aláb bi fel té te -
lek együt tes fenn ál lá sa ese tén:

a) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás sal nem ér el be vé telt, és a fel hasz ná lás jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját 
köz vet ve sem szol gál ja;

b) a szol gál ta tó – a hoz zá fé rést biz to sí tó he lyek szá má tól füg get le nül – össze sen leg fel jebb tíz, hang fel vé tel ben vagy
film al ko tás ban rög zí tett elõ adás rész le tét te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé;

c) a szol gál ta tó az elõ adás rész le te ket olyan mû sza ki fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos
fel hasz ná ló szá má ra csu pán azok ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „real au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le töl té sü -
ket (tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem;

d) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét meg elõ zõ en az MSZSZ-EJI-vel fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és an nak
fel té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt mind vé gig hi ány ta la nul tel je sí ti.

3.3. A 3.2. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek bár me lyi ké nek meg nem fe le lõ fel hasz ná lás a je len jog díj köz le mény
 alkalmazása szem pont já ból üz let sze rû nek mi nõ sül.
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4. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke

Ha a fel hasz ná lás a je len jog díj köz le mény al kal ma zá sa szem pont já ból üz let sze rû nek mi nõ sül (3.3. pont), a szol gál ta tó 
az aláb bi elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.1. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke hang fel vé tel ben rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an nem ér el be vé telt

4.1.1. Ha szol gál ta tó az elõ adást olyan mû sza ki fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel hasz -
ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „real au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le töl tést (tar tós
má so lat ké szí tést) azon ban nem, ak kor az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke a kö vet ke zõ:

Hang fel vé te lek szá ma Jog díj mér té ke

1–10 rész let 2 000 Ft/hó   

11–100 rész let 10 100 Ft/hó   

101–1000 rész let 30 000 Ft/hó   

1–10 rész let nek nem mi nõ sü lõ vagy tel jes elõ adás 10 100 Ft/hó   

11–100 rész let nek nem mi nõ sü lõ vagy tel jes elõ adás 30 000 Ft/hó   

101–1000 rész let nek nem mi nõ sü lõ vagy tel jes elõ adás 61 000 Ft/hó   

4.1.2. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma meg ha lad ja az 1000-et, ak kor a 4.1.1. pont ban fog lalt dí jon túl, az
1000-en fe lü li min den egyes elõ adás rész let után 2 Ft/hó. A je len pont alap ján meg ál la pí tott – a 4.1.1. pon ton túl
 fizetendõ – havi jog díj nem ha lad hat ja meg a havi 25 000 Ft-ot.

4.1.3. Ha az elõ adás ból le hív ha tó tar tam az elõ adás rész le tét meg ha lad ja, vagy tel jes elõ adá sok hív ha tók le, és ezek
szá ma együt te sen meg ha lad ja az 1000-et, ak kor a 4.1.1. pont ban fog lalt dí jon túl, az 1000-en fe lü li min den egyes elõ adás 
után 22 Ft/hó. A je len pont alap ján meg ál la pí tott – a 4.1.1. pon ton túl fi ze ten dõ – havi jog díj nem ha lad hat ja meg a havi
270 000 Ft-ot.

4.1.4. A fel hasz ná ló a 4.1.1–4.1.3. pont ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, az elõ adás rész le té nek min den le hí vá sa után 
5 Ft, tel jes elõ adás és az elõ adás rész le tét [7. ba) pont] meg ha la dó tar ta má nak min den le hí vá sa után pe dig 10 Ft jog dí jat
kö te les fi zet ni.

4.1.5. A szol gál ta tó a le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé tévõ ún. „down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért
a 4.1.1–4.1.3. pont sze rin ti jog dí jon fe lül, le hí vott elõ adá son ként 30 Ft elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.1.6. A szol gál ta tó a 4.1.5. pont ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben is,
ha az elõ adást, il let ve an nak rész le tét olyan – le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé tévõ – mó don te szi hoz zá fér -
he tõ vé, amely a le töl tött elõ adás, il let ve elõ adás rész le te ér zé kel he tõ vé té te lén túl va la mely szá mí tás tech ni kai, il let ve
 telekommunikációs esz köz mû kö dé sé nek vagy szol gál ta tá sá nak fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ jel zé sé re is al kal mas
(pl. táv be szé lõ esz köz re ér ke zõ hí vás, üze net, il let ve bár mely más adat jel zé se).

4.2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke hang fel vé tel ben rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an be vé telt ér el

4.2.1. Ha szol gál ta tó az elõ adást olyan mû sza ki fel té te lek kel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely az át la gos fel hasz -
ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „real au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé, a le töl tést (tar tós
má so lat ké szí tést) azon ban nem, ak kor a fel hasz ná lá sért költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1%-ának, to váb bá a kö zön ség tag ja
 által fi ze tett díj be vé te le 2,5%-ának, va la mint rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke -
let ke zett be vé te lei [7. c) pont] 6%-ának meg fe le lõ együt tes össze gû, de va la mennyi eset ben leg alább a 4.1.1–4.1.4. pont
sze rin ti elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.2.2. A szol gál ta tó le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé tévõ ún. „down lo ad” tí pu sú fel hasz ná lá sért a nyil -
vá nos ság tag ja ál tal a le hí vás fe jé ben fi ze tett díj 12%-ának, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban (a le töl tés in gye nes en ge dé se ese -
tén) rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lei [7. c) pont] 6%-ának
meg fe le lõ, de va la mennyi eset ben leg alább a 4.1.5. pont sze rin ti elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.2.3. A szol gál ta tó a 4.2.2. pont ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben is, ha 
az elõ adást, il let ve an nak rész le tét olyan – le töl tést (tar tós má so lat ké szí té sét) is le he tõ vé tévõ – mó don te szi hoz zá fér he -
tõ vé, amely a le töl tött elõ adás, il let ve elõ adás rész le te ér zé kel he tõ vé té te lén túl va la mely szá mí tás tech ni kai, il let ve te le -
kom mu ni ká ci ós esz köz mû kö dé sé nek vagy szol gál ta tá sá nak fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ jel zé sé re is al kal mas (pél -
dá ul táv be szé lõ esz köz re ér ke zõ hí vás, üze net, il let ve bár mely más adat jel zé se).

4.3. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke vi deo klip ben rög zí tett elõ adás ese tén
Vi deo klip ben rög zí tett elõ adás ese tén a szol gál ta tó az elõ adás 4.1.1–4.1.5., 4.2.1., 4.2.2. pont sze rin ti fel hasz ná lá sa

ese tén az em lí tett pon tok sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül, an nak 50%-át is kö te les meg fi zet ni.
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4.4.1. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke film al ko tás ban rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an nem ér el be vé telt

4.4.1.1. Ha leg fel jebb 10 elõ adás rész let hív ha tó le, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 13 545 Ft/hó.
4.4.1.2. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma 10-nél több, de a 100-at nem ha lad ja meg, a le hí vá sok szá má tól füg -

get le nül 67 778 Ft/hó.
4.4.1.3. Ha a le hív ha tó elõ adás rész le tek szá ma meg ha lad ja a 100-at, ak kor a 4.4.1.2. pont ban meg ha tá ro zott dí jon túl, 

a 100-on fe lü li min den egyes elõ adás után, a le hí vá sok szá má tól füg get le nül 670 Ft/hó. A je len pont sze rin ti jog díj össze -
ge nem ha lad hat ja meg a 135 000 Ft-ot.

4.4.1.4. Ha az elõ adás ból le hív ha tó tar tam az elõ adás rész le tét meg ha lad ja, vagy tel jes elõ adá sok hív ha tók le,
a 4.4.1.1–4.4.1.3. pont sze rin ti jog dí jon fe lül le hí vá son ként to váb bi 67 Ft jog díj fi ze ten dõ.

4.4.2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke film al ko tás ban rög zí tett elõ adás ese tén, ha a szol gál ta tó a fel hasz ná lás hoz
kap cso ló dó an be vé telt ér el

Költ ség ve té si tá mo ga tá sa 1%-ának, to váb bá a kö zön ség tag ja ál tal fi ze tett díj be vé te le 2,5%-ának, va la mint rek lám- és 
szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lei [7. c) pont] 6%-ának meg fe le lõ együt tes
össze gû, de leg alább a 4.4.1. pont ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

4.4.3. Szink ro ni zált film al ko tás ese tén a szol gál ta tó a 4.4.1–4.4.2. pont sze rin ti jog dí jon fe lül, an nak 25%-át is kö te -
les meg fi zet ni.

4.5. A szol gál ta tó a 4.4.1–4.4.3. pont ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les meg fi zet ni ab ban az eset ben
is, amennyi ben a rög zí tett elõ adást olyan mû sza ki fel té tel lel te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely al kal mas arra, hogy
an nak le hí vá sát, il let ve le töl té sét (tar tós má so lat ké szí té sét) az igény be vevõ a sa ját ne vé ben, de más ja vá ra kez de mé -
nyez ze.

4.6. A szol gál ta tó a 4.1–4.5. pont tól el té rõ en a kö zön ség tag jai ál tal fi ze tett díj 6%-ának meg fe le lõ, de leg alább csat -
la koz ta tott ház tar tá son ként és érin tett te le ví zi ós, il let ve rá dió mû so ron ként 1 Ft/hó elõ adó mû vé szi jog dí jat kö te les fi zet -
ni, amennyi ben az ál ta la nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû so ro kat az ere de ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés idõ pont ját köve -
tõen – de leg fel jebb at tól szá mí tott 72 órá ig – az igény be ve või szá má ra oly mó don te szi le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé, amely
az át la gos fel hasz ná ló szá má ra csu pán an nak ér zé ke lé sét (pél dá ul ún. „real au dio” tí pu sú meg hall ga tá sát) te szi le he tõ vé,
a le töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) azon ban nem (,,Ti me-shif ting”).

4.7. Je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sok ese té ben a szol gál ta tók kal kö tött, a jog díj köz le mény
meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott, szá za lé kos jog díj fi ze tést elõ író fel hasz ná lá si szer zõ dé sek ben az
 MSZSZ-EJI jog díj ked vez ményt nyújt hat. Jog díj ked vez ményt nyúj tó fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor köt he tõ, ha

a) az az zal érin tett szol gál ta tó nak az MSZSZ-EJI-vel szem ben jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás mér té ké re
 vonatkozó adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek ele get tett,

b) a jog díj ked vez mény nyúj tá sát a fel hasz ná lás sa já tos kö rül mé nyei [pl. az Szjt. 38.  § (5) be kez dé sé ben em lí tett köz -
cé lú in téz mé nyek sza bad fel hasz ná lás kö rén túl me nõ, kü lön jog sza bály ban le he tõ vé tett vál lal ko zá si te vé keny ség] vagy
a fel hasz ná lás és en nek foly tán a szol gál ta tó ál tal fi ze ten dõ jog díj je len tõs mér té ke le he tõ vé és in do kolt tá te szi.

A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán az MSZSZ-EJI a jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az egyen lõ
 bánásmód 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 nyújt.

4.8. A je len jog díj köz le mény 4. pont já ban meg ha tá ro zott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót (ÁFA),
azt a szol gál ta tó nak az ott meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell meg -
fizetnie.

5. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke, ha az elõ adó mû vész ki zá ró lag sa ját elõ adó mû vé szi tel je sít mé nyét hang fel vé tel -
ben rög zí tõ elõ adást tesz le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé

A 4.1., il let ve 4.2. pont ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé szi jog dí ja kat nem kell meg fi zet ni az aláb bi fel té te lek együt tes
fenn ál lá sa ese tén:

a) a szol gál ta tó olyan elõ adó mû vész vagy elõ adó mû vé szek olyan együt te se, aki (amely) ki zá ró lag sa ját elõ adó mû vé -
szi tel je sít mé nyét hang fel vé tel ben rög zí tõ elõ adást tesz le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé;

b) a szol gál ta tó a fel hasz ná lás meg kez dé sét megelõ zõen az MSZSZ-EJI-vel fel hasz ná lá si szer zõ dést köt, és an nak
fel té te le it a fel hasz ná lá si szer zõ dés tar ta ma alatt mind vé gig hi ány ta la nul tel je sí ti;

c) a szol gál ta tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott ada tok ból, il let ve nyi lat ko za tok ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy
az en ge dély in gye nes sé ge a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett elõ adás ban köz re mû kö dõ va la mennyi elõ adó mû vész re ki ter je -
dõ en fenn tart ha tó, és a jog ke ze lés ilyen mó don ha té ko nyab ban va ló sít ha tó meg.
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6. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

6.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI és a szol gál ta tó szer zõ dés ben ál la pod nak meg. Ha a fel hasz -
ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, az aláb bi sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

6.2. A szol gál ta tó kö te les ada tot szol gál tat ni az elõ adó mû vé szi jog díj meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló bevéte leirõl
és a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló egyéb ada ta i ról, va la mint a fel hasz ná lás mód já ról és mér té ké rõl.

6.3. A fel hasz ná lás mód já ra és mér té ké re vo nat ko zó adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban (elekt ro ni kus úton)
kell ele get ten ni. Az egyes hoz zá fér he tõ vé tett elõ adá sok ról szol gál ta tott ada tok nak tar tal maz nia kell leg alább a követ -
kezõket:

a) a hang fel vé tel, a vi deo klip vagy a film al ko tás cí mét;
b) az elõ adás ban köz re mû kö dõ elõ adó mû vé szek ne vét, film al ko tás ese tén a fõ sze rep lõ, il let ve sze rep lõ be so ro lás fel -

tün te té sé vel;
c) a hang fel vé telt, a vi deo kli pet vagy a film al ko tást elõ ál lí tó ne vét, hang fel vé tel ese tén ide ért ve azt az ún. „la bel” ne -

vet is, amely alatt a hang fel vé tel meg je lent;
d) hang fel vé tel ben, vi deo klip ben, il let ve film al ko tás ban rög zí tett elõ adás for ga lom ba ho za ta lá nak évét.
Az adat szol gál ta tás nak el kü lö nít ve kell tar tal maz nia a csak ér zé ke lés re (pél dá ul „real au dio” tí pu sú meg hall ga tás ra),

il let ve a le töl tés re (tar tós má so lat ké szí té sé re) hoz zá fér he tõ vé tett elõ adá sok ada ta it. Ha az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke 
a le hí vá sok szá má tól (is) függ, ak kor az adat szol gál ta tás nak a le hí vá sok szá má ra is ki kell ter jed nie.

6.4. Az MSZSZ-EJI a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint az elõ adá sok fel hasz ná lá sá nak mód ját és 
mér té két a hely szí nen is el len õriz he ti.

6.5. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más képp nem ren del ke zik, a je len jog díj köz le mény sze -
rin ti jog díj és adat szol gál ta tás ne gyed éven te, a nap tá ri ne gyed év le jár tát kö ve tõ 5. na pig ese dé kes. Az adat szol gál ta tást
havi bon tás ban kell tel je sí te ni.

6.6. Az MSZSZ-EJI a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés ben en ge délyt kér a szol gál ta tó tól, hogy
a) ne vét,
b) cí mét (szék he lyét),
c) az elõ adás(ok) hoz zá fé ré si he lyét (pél dá ul URL cím), il let ve
d) azt a tényt, hogy rög zí tett elõ adás nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé re en ge délyt ka pott 

az MSZSZ-EJI-tõl
a rög zí tett elõ adás más jo go sult ja i val, il let ve a jo go sul tak kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te i vel írás ban kö zöl je.

7. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

a) ,,Szol gál ta tó”: a rög zí tett elõ adást le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tevõ (tar ta lom szol gál ta tó), to váb bá a tar ta lom szol gál -
ta tó tól kü lön bö zõ, a tar ta lom szol gál ta tó fel hasz ná lá si te vé keny sé gé hez köz vet le nül vagy köz re mû kö dõ(k) út ján kap cso -
ló dó há ló za ti köz tes (köz ve tí tõ) szol gál ta tást nyúj tó sze mély, il let ve szer ve zet.

b) ,,Elõ adás rész let” vagy „elõ adás rész le te”:
ba) Hang fel vé tel ese té ben elõ adá son ként leg fel jebb egy perc hosszú sá gú olyan rész let, amely nem ha lad ja meg az

elõ adás tel jes hosszá nak fe lét.
bb) Film al ko tás ese té ben elõ adá son ként leg fel jebb öt perc hosszú sá gú olyan rész let, amely nem ha lad ja meg az elõ -

adás tel jes hosszá nak 10%-át.
Ahol a je len jog díj köz le mény elõ adást em lít, azon az elõ adás rész le tét is ér te ni kell.
c) ,,Rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel”: az a bár mi lyen

for rás ból szár ma zó, mind azon be fi ze tés és do log át adá sá val vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tás, 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 ko ri ha tá lyos szám vi te li jog sza bá lyok
 értelmében ki ter jed.

8. A hoz zá fé rést biz to sí tók fe le lõs sé gé nek kor lá to zá sa

8.1. Ha a tar ta lom szol gál ta tó tól kü lön bö zõ szol gál ta tó a tar ta lom szol gál ta tó ál tal le hí vás ra tör té nõ hoz zá fé rés re fel -
aján lott tar tal mat nem is me ri, il let ve nem is mer he ti, és a je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si cse lek -
mé nyek kö zül ki zá ró lag az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg -
gõ szol gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény (a továb biak ban: El ker. tv.) 2.  § l) pont já ban meg -
határozott há ló za ti köz ve tí tõ szol gál ta tás(oka)t nyújt az ott meg ha tá ro zott fel té te lek kel, az MSZSZ-EJI és az ál ta la kép -
vi selt elõ adó mû vé szi jo go sul tak irá nyá ban az elõ adó mû vé szi jo gok meg sér té sé ért a továb biak ban nem fe le l, így jogdíj -
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fizetési kö te le zett sé ge sem áll fenn, amennyi ben az El ker. tv.-ben meg ha tá ro zott ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rást – az ott
meg ha tá ro zott fel té te lek hi ány ta lan be tar tá sá val – le foly tat ja. Ha az e pont sze rin ti szol gál ta tó a je len jog díj köz le mény -
ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lást is meg va ló sít ja, az ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rás al kal ma zá sá ról szer zõ dést köt az
MSZSZ-EJI-vel.

8.2. A szer zõ dés tar tal maz za, hogy a szol gál ta tó ál tal vég zett, az elõ zõ pont ban meg je lölt te vé keny sé gek elõ adó mû -
vé szi jo gok szem pont já ból fel hasz ná lást va ló sí ta nak meg.

8.3. A 6.1. pont sze rin ti szer zõ dés ben a szol gál ta tó vál lal ja, hogy le foly tat ja az El ker. tv. 13.  §-ában meg ha tá ro zott
 értesítési-eltávolítási el já rást ab ban az eset ben, ha az MSZSZ-EJI kép vi se lõ je út ján ér te sí ti a szol gál ta tót ar ról, hogy az
MSZSZ-EJI kö zös jog ke ze lé sé be tar to zó elõ adó mû vé szi tel je sít mény re vo nat ko zó jog sér tés va ló sult meg a szol gál ta tás
nyúj tá sá val össze füg gés ben.

8.4. A je len pont sze rin ti ér te sí té si-el tá vo lí tá si el já rás al kal ma zá sá ról kö tött szer zõ dés ben a szol gál ta tó és az
MSZSZ-EJI a jog sza bály ban nem ren de zett kér dé sek ben ál la pod hat nak meg. A fe lek szer zõ dé si vagy egyéb nyi lat ko za -
ta i kat, köz lé se i ket, ér te sí té se i ket írás ban, tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira ti for má ban te szik meg. A fe lek ha tá lyos írás -
be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik sze mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to váb bá az
elekt ro ni kus for má ban tett köz lést is, ha an nak meg ér ke zé sét a cím zett elekt ro ni kus úton iga zol ja. A fe lek kö te le sek az
egy más tól szár ma zó elekt ro ni kus kül de mé nyek meg ér ke zé sét vissza iga zol ni.

9. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2008. ja nu ár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.

MSZSZ-EJI

* * *

Az MSZSZ-EJI ál tal meg ál la pí tott jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom.

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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 köve tõen
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
 korábban 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 lejárt.

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)

j o g d í j k ö z l e m é n y e

az elõadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült rögzítésének díjáról
és a felhasználás egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI, a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb bi ak ban: Szjt.) 74.  § (2) be kez dés elsõ for -
du la tá ban, 27.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint 90.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, az aláb bi ak sze rint
 állapítja meg az elõ adás su gár zás vagy a nyil vá nos ság hoz tör té nõ át vi tel cél já ra ké szült rög zí té sé nek [26.  § (6) bek.] dí ját 
és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya

1.1. A jog díj köz le mény ha tá lya a te le ví zió-szer ve zet és a sa ját te le ví zió-mû sort ve ze ték út ján a nyil vá nos ság hoz köz -
ve tí tõ (a továb biak ban együtt: „fel hasz ná ló”) ál tal su gár zás vagy a nyil vá nos ság hoz tör té nõ át vi tel (a továb biak ban

1878 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/39. szám



együtt: „su gár zás”) cél já ra rög zí tett elõ adás (a továb biak ban: „fel vé tel”) elsõ su gár zá sát kö ve tõ is mé telt su gár zá sá nak
díj ára és fel hasz ná lá si fel té te le i re ter jed ki.

1.2. A jog díj köz le mény ha tá lya ki ter jed azok ra a fel vé te lek re is, ame lye ket más sze mé lyek a fel hasz ná ló meg ren de lé -
sé re és a mû so rá ban tör té nõ su gár zá sa cél já val rög zí tet tek, ha a fel hasz ná ló az ilyen fel vé tel su gár zá sá ra an nak bár mely
más fel hasz ná lá sát meg elõ zõ ki zá ró la gos jo got szer zett.

2. Az elõ adó mû vé szi jog díj mér té ke

2.1. A fel hasz ná ló a fel vé tel elsõ su gár zá sát kö ve tõ is mé telt su gár zá sá ért az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott elõ adó mû vé -
szi jog dí jat kö te les fi zet ni.

2.2. A jog dí jat a fel hasz ná ló nak a mû sor szol gál ta tás jel le gé tõl és vé tel kör ze té tõl, to váb bá az is mé tel ten su gár zott fel -
vé tel perc hosszá tól füg gõ en, az egy perc re esõ jog díj ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta nia és meg fi zet nie:

A mû sor szol gál ta tás jel le ge és vé tel kör ze te A jog díj mér té ke per cen ként

a) köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók
aa) or szá gos mû sor szol gál ta tás ese tén 7 580 Ft
ab) kör ze ti mû sor szol gál ta tás ese tén 2 330 Ft
ac) he lyi mû sor szol gál ta tás ese tén 1 170 Ft
b)   nem köz szol gá la ti mû sor szolgál ta tók
ba) or szá gos mû sor szol gál ta tás ese tén  11 660 Ft
bb) kör ze ti mû sor szol gál ta tás ese tén 3 500 Ft
bc) he lyi mû sor szol gál ta tás ese tén 1 750 Ft

2.3. Az ere de ti leg ide gen nyel vû elõ adás ma gyar nyel vû szink ron ját tar tal ma zó fel vé tel is mé telt su gár zá sa ese tén a
jog díj mér té ke a 2.2. pont ban meg ha tá ro zott jog díj mér ték 25 (hu szon öt) %-a.

2.4. A 2.2. és 2.3. pont ban meg ha tá ro zott jog dí ja kat a fel hasz ná ló nak nem kell meg fi zet nie
a) a fel vé tel elsõ su gár zá sá nak nap ját kö ve tõ egy éven be lü li, egy sze ri is mé telt su gár zá sá ért;
b) a fel vé tel rész le té nek két per cet meg nem ha la dó ter je de lem ben tör té nõ is mé telt su gár zá sá ért, fel té ve hogy a rész let 

idõ tar ta ma ezen be lül sem ha lad ja meg az elsõ íz ben su gár zott fel vé tel tel jes idõ tar ta má nak tíz szá za lé kát;
c) a fel vé tel rész le té nek mûsorelõ ze tes cél já ra tör té nõ is mé telt su gár zá sá ért, har minc má sod per cet meg nem ha la dó

ter je de lem ben.

2.5. A fel hasz ná ló nak a jog dí jat a 2.2–2.4. pont ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint kell meg fi zet nie ak kor is, ha a fel -
vé tel is mé telt su gár zá sá ra más fel hasz ná ló nak ad en ge délyt. Ilyen eset ben azon ban az is mé telt su gár zást en ge dé lye zõ
fel hasz ná ló nak a fi ze ten dõ jog díj mér té két nem a sa ját, ha nem an nak mû sor szol gál ta tá si jel le ge és vé tel kör ze te alap ján
kell meg ál la pí ta nia és meg fi zet nie, aki nek (amely nek) a fel vé tel is mé telt su gár zá sát en ge dé lyez te. A je len pon tot meg -
fele lõen al kal maz ni kell ak kor is, ha a fel hasz ná ló kül föl di mû sor su gár zó szer ve zet nek ad en ge délyt a fel vé tel is mé telt
sugárzására.

A fel vé telt is mé telt su gár zá sá ra át adó és azt át ve võ fel hasz ná ló meg ál la po dá sa alap ján az e pont ban meg ha tá ro zott dí -
jat az át ve võ fel hasz ná ló is vi sel he ti. En nek fel té te le, hogy a fel hasz ná lók kö zött lét re jött meg ál la po dás ról, va la mint az
át adott fel vé tel ada ta i ról az át adó fel hasz ná ló az MSZSZ-EJI-t a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le it tar tal ma zó szer zõ dés -
ben (3.1. pont) meg je lölt mó don tá jé koz tas sa.

2.6. A nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók ra meg ha tá ro zott jog dí jak [2.2. b) pont] mér sék lé sé re – leg fel jebb a köz -
szol gá la ti mû sor szol gál ta tók ra meg ál la pí tott jog díj [2.2. a) pont] mér té ké ig – ab ban az eset ben ke rül het sor, ha

a) a nem köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tó a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben kö te le zõ en elõ írt nál ma ga sabb arány ban
vál lal ja köz szol gá la ti mû so rok su gár zá sát, to váb bá

b) az ilyen ön ként vál lalt köz szol gá la ti mû sor arány meg fe le lõ mé ré sé rõl és nyil ván tar tá sá ról a fel hasz ná lás rész le tes
fel té te le it tar tal ma zó szer zõ dés ben (3.1. pont) az MSZSZ-EJI-vel meg ál la po dik, és

c) az MSZSZ-EJI-vel szem ben há rom hó nap nál ré geb ben le járt jog díj tar to zá sa nem áll fenn, és adat szol gál ta tá si
 kötelezettségének ha tár idõ ben ele get tett.

2.7. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak te kin te té ben az MSZSZ-EJI és a fel hasz ná ló a fel hasz ná lás
rész le tes fel té te le it tar tal ma zó szer zõ dés ben (3.1. pont) áta lány összeg ben is meg ál la pod hat.

2.8. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak nem tar tal maz zák az ál ta lá nos for gal mi adót, azt a fel hasz -
ná ló nak a meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell meg fi zet nie.
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3. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

3.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI és a fel hasz ná ló szer zõ dés ben ál la po dik meg. Az
 MSZSZ-EJI a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés ben a fel hasz ná lók kö zött in do ko lat lan meg kü lön böz te -
tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

3.2. A fel hasz ná ló – a 2.4. pont ban meg ha tá ro zott ese te ket ki vé ve – kö te les az MSZSZ-EJI ré szé re ada to kat szol gál -
tat ni az is mé tel ten su gár zott fel vé te lek rõl. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más képp nem ren del -
ke zik, az adat szol gál ta tás nak tar tal maz nia kell leg alább a kö vet ke zõ ket:

a) a fel vé tel cí mét és perc hosszát, fel vé tel rész le té nek is mé telt su gár zá sa ese tén emel lett a rész let perc hosszát is;
b) a fel vé te len, il let ve fel vé tel rész le ten sze rep lõ elõ adó mû vé szek ne vét, a fõ sze rep lõ, il let ve sze rep lõ be so ro lás fel -

tün te té sé vel.
A fel hasz ná lás mód já ra és mér té ké re vo nat ko zó adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban kell ele get ten ni.

3.3. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más képp nem ren del ke zik, a jog díj és az adat szol gál ta tás
nap tá ri fél éven ként, a fé lé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

3.4. Az MSZSZ-EJI a fel vé tel jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sá nak mód ját és mér té két a hely szí nen
is el len õriz he ti.

4. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2008. ja nu ár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

MSZSZ-EJI

* * *

Az MSZSZ-EJI ál tal meg ál la pí tott jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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 köve tõen
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
 korábban 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 lejárt.

A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)
és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ)

k ö z ö s  j o g d í j k ö z l e m é n y e

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján,
továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért

fizetendõ elõadómûvészi és hangfelvétel-elõállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ, a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Szjt.) 77.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, va la mint 90.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a ke -
res ke del mi cél ból ki adott hang fel vé tel nek vagy az ar ról ké szült má so lat nak (a továb biak ban együtt: hang fel vé tel) su gár -
zás út ján, to váb bá ve ze ték kel vagy bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó don a nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért fi ze -
ten dõ elõ adó mû vé szi és hang fel vé tel-elõ ál lí tói jog dí ja kat és e fel hasz ná lá sok egyéb fel té te le it:
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1. Az elõ adó mû vé szi és hang fel vé tel-elõ ál lí tói jog díj mér té ke

1.1. A hang fel vé telt su gár zás út ján a nyil vá nos ság hoz köz ve tí tõ fel hasz ná ló az elõ adó mû vész nek és a hang fel vé tel
elõ ál lí tó já nak együt te sen az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal ma zó költ ség ve té si, fenn tar tói, il let ve mû sor szol gál ta tás -
hoz nyúj tott egyéb tá mo ga tá sa 1%-ának, elõ fi ze tõi díj be vé te lei 2%-ának, to váb bá rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint
a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé te lei 4%-ának meg fe le lõ együt tes össze gû, de leg alább
11 000 (ti zen egy ezer) fo rint/hó jog dí jat kö te les fi zet ni.

1.2. A fel hasz ná ló az 1.1. pont ban meg ha tá ro zott jog dí jat kö te les fi zet ni ak kor is, ha a hang fel vé telt nem su gár zás sal,
ha nem ve ze ték út ján vagy bár mely más ha son ló esz köz zel vagy mó don – ide ért ve a szá mí tó gé pes (,,web cas ting”), il let ve 
mo bil há ló zat igény be vé te lét is – köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz. A je len pont sze rin ti fel hasz ná lá son a ke res ke del mi cél ból 
ki adott hang fel vé te lek elõ re szer kesz tett mó don, ki zá ró lag szá mí tó gé pes, il let ve mo bil há ló zat igény be vé te lé vel tör té nõ
olyan nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sét kell ér te ni, amely az igény be ve võ szá má ra nem te szi le he tõ vé, hogy a mû sor fo lya -
mot az 1.3. a)–c) pont ban meg je lölt több let szol gál ta tá sok kal be fo lyá sol ja, il let ve sze mély re szab ja.

1.3. Ha a fel hasz ná ló a hang fel vé telt nem su gár zás sal, ha nem ve ze ték út ján vagy bár mely más ha son ló esz köz zel
vagy mó don – ide ért ve a szá mí tó gé pes, il let ve mo bil há ló zat igény be vé te lét is – úgy köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz, amely
le he tõ vé te szi, hogy a nyil vá nos ság tag ja

a) a mû sor ban sze rep lõ egyes mû fa jo kat vagy elõ adó mû vé sze ket elõny ben ré sze sít sen – nem ide ért ve meg ha tá ro zott
elõ adó(k) vagy hang fel vé tel(ek) egye di ki vá lasz tá sát –, il let ve

b) igény be vé tel köz ben egy vagy több hang fel vé telt át ugor jon, il let ve
c) a mû sor fo lya mot rö vid idõ re meg ál lít sa,

a fel hasz ná ló az 1.1. pont sze rint fi ze ten dõ dí jon fe lül an nak 10%-át, de leg alább havi 12 000 Ft/hó jog dí jat kö te les fi zet -
ni (,,in ter ak tív web cas ting”). A 2.1. pont sze rin ti szer zõ dés nek eb ben az eset ben ki kell ter jed nie a fel hasz ná lás rész le tes
mû sza ki fel té te le i rõl való meg ál la po dás ra is.

1.4. A hang fel vé tel nek a su gár zás sal egy idõ ben, szá mí tó gé pes 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 fel hasz ná ló az 1.1. pont sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül – ide ért ve an nak mi ni mum díj ra 
vo nat ko zó ren del ke zé sét is – an nak 5%-át kö te les fi zet ni.

1.5. A je len jog díj köz le ményt kell al kal maz ni ak kor is, ami kor a kö zön ség tag ja a mû sor nyil vá nos ság hoz köz ve tí té -
sét köve tõen vá lo gat hat a mû sort al ko tó mû sor szá mok (a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló 1996. évi I. tör vény 2.  §
28. pont) kö zül a mû sor szá mok nak a  jelen jog díj köz le mény 1.1–1.2. pont ja sze rin ti fel hasz ná ló sa ját esz kö ze i vel
 mûködtetett ar chí vu má ból, fel té ve hogy az így ki vá lo ga tott mû sor szá mok a kö zön ség tag ja szá má ra to vább ra is mû sor -
szám ként, il let ve mû sor ként (mû sor szá mok fo lya ma ként) vál nak ér zé kel he tõ vé. A je len pont sze rin ti fel hasz ná lá sért
a fel hasz ná ló az 1.1. pont sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül an nak to váb bi 5%-át át, de leg alább havi 12 000 Ft/hó jog dí jat
kö te les fi zet ni. A 2.1. pont sze rin ti szer zõ dés nek eb ben az eset ben ki kell ter jed nie a fel hasz ná lás rész le tes mû sza ki fel té -
te le i rõl való meg ál la po dás ra is.

1.6. Ha az 1.5. pont sze rin ti fel hasz ná ló a mû sor szá mo kat ar chí vu má ban oly mó don te szi hoz zá fér he tõ vé, hogy a kö -
zön ség tag ja az ar chí vum ból ki vá lasz tott mû sor szám ról tar tós má so la tot ké szít het (pl. „pod cas ting”), a fel hasz ná ló az
1.1. pont sze rint fi ze ten dõ jog dí jon fe lül an nak to váb bi 10%-át, de leg alább 14 000 Ft/hó jog dí jat kö te les fi zet ni.
A 2.1. pont sze rin ti szer zõ dés nek eb ben az eset ben ki kell ter jed nie a fel hasz ná lás rész le tes mû sza ki fel té te le i rõl való
meg ál la po dás ra is.

1.7. a) Az 1.1. pont ban em lí tett rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett
egyéb 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 fel hasz ná ló 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. Rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás -
sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel nek mi nõ sül az a be vé tel is, amely a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben nem a
fel hasz ná ló nál, ha nem egy ál ta la igény be vett vagy vele gaz da sá gi kap cso lat ban álló har ma dik sze mély nél ke let ke zett.

b) Rek lám szol gál ta tá sért vagy rek lám köz zé té te lé ért ka pott be vé tel ese tén az a) pont ban em lí tett rek lám- és szpon zo -
rá ci ós be vé tel nek a rek lá mo zó [a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl szó ló 1997. évi LVIII. tör vény 2.  § r) pont] ál tal
 fizetett dí jat kell te kin te ni, ame lyet ügy nök sé gi vagy köz ve tí tõi ju ta lék kal, mennyi sé gi ked vez ménnyel vagy egyéb jog -
cí men csök ken te ni csak ak kor le het, ha er rõl a fe lek a 2.1. pont sze rin ti szer zõ dés ben ki fe je zet ten meg ál la pod nak.

c) Nem elõ fi ze tõi díj nak, ha nem a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel nek kell te kin te ni azt a
dí jat, ame lyet a fel hasz ná ló az e jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lás sal össze füg gés ben olyan sze mély tõl
vagy szer ve zet tõl kap, aki (amely) a fel hasz ná ló mû so rá ban fog lalt hang fel vé telt az Szjt. 28.  § (2) be kez dé sé ben meg -
határozott mó don köz ve tí ti a nyil vá nos ság felé.
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d) Há ló zat ba kap cso ló dó mû sor szol gál ta tók ese tén az 1.1. pont sze rin ti jog dí jat a há ló zat va la mennyi tag já nak meg
kell fi zet nie, te kin tet nél kül arra, hogy az 1.1. pont ban em lí tett be vé tel a há ló zat mely tag já nál ke let ke zett, il let ve hogy
e be vé telt a há ló zat tag jai az egy más kö zöt ti (ún. „net wor king”) el szá mo lás ban ho gyan mi nõ sí tik.

1.8. Ha az 1.1–1.4. pon tok sze rin ti fel hasz ná ló egy ide jû leg mû sor szá mok nem egy, ha nem több elõ re szer kesz tett
 folyamát (csa tor na) köz ve tí ti a nyil vá nos ság hoz, az 1.1–1.6. pon tok ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, a má so dik és min -
den to váb bi mû sor fo lya mért (csa tor ná ért) az 1.1–1.6. pon tok ban meg ha tá ro zott díj to váb bi 10%-át is kö te les meg fi zet ni. 
Ha az egy ide jû leg nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett mû sor fo lya mok (csa tor nák) szá ma nem ál la pít ha tó meg, a fel hasz ná ló öt
mû sor fo lyam (csa tor na) után kö te les jog dí jat fi zet ni. Az 1.4–1.6. és a je len pont egy ide jû leg is al kal maz ha tó.

1.9. Az 1.1–1.6. pon tok ban meg ha tá ro zott jog díj meg fi ze té sén túl, a hang fel vé tel ben fog lalt mû nyil vá nos ság hoz
köz ve tí té sé hez en ge délyt kell kér ni az érin tett szer zõk tõl.

1.10. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog díj meg fi ze té se a fel hasz ná lót nem jo go sít ja arra, hogy a hang -
fel vé telt olyan mó don te gye a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé, hogy a kö zön ség tag jai mind az egyes hang fel vé te -
le ket, mind pe dig a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá laszt has sák meg (,,le hí vás”). A hang fel vé tel le hí vá sá hoz
 engedélyt kell kér ni az érin tett szer zõk tõl, elõ adó mû vé szek tõl és hang fel vé tel-elõ ál lí tók tól.

1.11. A je len jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog díj nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, azt a fel hasz ná ló -
nak a szá za lé kos mér té kek sze rint meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell
meg fi zet nie.

1.12. Je len díj köz le mény al kal ma zá sa so rán hang fel vé tel nek kell te kin te ni az ún. vi deo kli pek hang csík ját is.

2. A fel hasz ná lás egyéb fel té te lei

2.1. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl az MSZSZ-EJI és a MAHASZ, il let ve a fel hasz ná lók szer zõ dés ben ál la pod -
nak meg.

2.2. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, a fel hasz ná ló ada tot kö te les
szol gál tat ni az 1.1–1.6. pont ban meg ha tá ro zott jog díj meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló be vé te le i rõl, to váb bá a nyil vá -
nos ság hoz köz ve tí tett hang fel vé te lek rõl. A hang fel vé te lek rõl a kö vet ke zõ ada to kat kell kö zöl ni: a hang fel vé tel cí mét,
elõ adó já nak ne vét, ki adó já nak ne vét, ide ért ve azt az ún. „la bel” ne vet is, amely alatt a hang fel vé tel meg je lent, va la mint
a ki adás évét. A nyil vá nos ság hoz köz ve tí tett hang fel vé te lek re vo nat ko zó adat szol gál ta tás nak di gi tá lis for má tum ban kell 
ele get ten ni.

2.3. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, az MSZSZ-EJI és a MAHASZ 
a jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a hang fel vé te lek fel hasz ná lá sá nak mód ját és mér té két a hely szí -
nen el len õriz he ti. A jog díj el szá mo lás alap já ul szol gá ló ada tok el len õr zé se az 1.7. a) pont má so dik mon da tá ban fog lalt
fel té te lek ese tén az ott em lí tett har ma dik sze mély nél ke let ke zett be vé te lek re is ki ter jed het.

2.4. Ha a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés más ként nem ren del ke zik, a je len díj sza bás sze rin ti jog díj 
és adat szol gál ta tás nap tá ri ne gyed éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes. Amennyi ben az (egy sze -
rû sí tett) éves be szá mo ló ké szí té sé re kö te le zett fel hasz ná ló a je len pont ban meg ha tá ro zott idõ pon tig nem tel je sí ti a jog díj
meg fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló be vé te le i rõl adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét, úgy az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig a jog díj -
szá mí tás alap já nak a fel hasz ná ló tárgy évi, ha ez még nem áll ren del ke zés re, a tárgy évet meg elõ zõ évi (egy sze rû sí tett)
ered mény ki mu ta tá sa sze rin ti ér té ke sí tés net tó ár be vé te lé nek idõ ará nyos ré szét kell te kin te ni. Ha az (egy sze rû sí tett) éves
be szá mo ló ból más nem kö vet ke zik, a fel hasz ná ló be vé te le it rek lám- és szpon zo rá ci ós, va la mint a fel hasz ná lás sal össze -
füg gés ben ke let ke zett egyéb be vé tel nek kell te kin te ni.

2.5. Amennyi ben a fel hasz ná ló – az MSZSZ-EJI, il let ve a MAHASZ fe le lõs sé gi kö rén kí vül esõ ok ból – csak fel hasz -
ná lá si te vé keny sé ge meg kez dé sé nek idõ pont ját köve tõen köti meg a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dést
az MSZSZ-EJI-vel és a MA HASZ-szal, a fel hasz ná lás meg kez dé se és a szer zõ dés hatályba lépése kö zöt ti idõ szak ra a je -
len jog díj köz le mény ren del ke zé se it el té rés nél kül kell al kal maz ni.

3. A jog díj köz le mény al kal ma zá sá nak idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2008. ja nu ár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.*

MSZSZ-EJI MAHASZ

* 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 köve tõen 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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* * *

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ ál tal meg ál la pí tott jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2008. feb ru ár 29.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Területfejlesztési Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta
meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.
2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
     cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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08.0732 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.



A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adónál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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08.0732 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


