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20. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
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36. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
37. A távhõszolgáltatásról szóló törvényjavaslat

21. A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl
szóló 2002. évi LXII. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
22. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terveirõl szóló törvényjavaslat
23. Az egészségügy reformjáról szóló törvényjavaslat
24. A humángenetikával összefüggõ egyes kérdések
rendezésérõl szóló törvényjavaslat
25. Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
26. Az audiovizuális kulturális örökség védelmérõl
szóló törvényjavaslat
27. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
28. A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról szóló törvényjavaslat
29. Az adókról és egyéb költségvetési befizetésekrõl
szóló törvények 2005. évre vonatkozó módosításáról szóló
törvényjavaslat
30. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat

38. A vasútról szóló törvényjavaslat
39. Az energiaellátással összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat
40. A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
41. A bírósági eljárások elhúzódása miatti kifogásról
szóló törvényjavaslat
42. A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
módosítására vonatkozó törvényjavaslat
43. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak,
képviseleti minta alapján történõ, 2005. évi felmérésérõl
szóló törvényjavaslat
44. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
szóló törvényjavaslat
45. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítására vonatkozó törvényjavaslat
46. A felsõoktatásról szóló törvényjavaslat
47. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl
szóló törvényjavaslat

31. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
32. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyéb törvények módosítására vonatkozó
törvényjavaslat
33. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat
34. A fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
35. A szegénység enyhítését célzó, egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
közleménye
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelõ
egyesületekrõl
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését végzõ
egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999.
(XI. 18.) NKÖM rendelet alapján a nemzeti kulturális
örökség minisztere 2000. január 25-én nyilvántartásba
vette ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesületet. 2004. május 28-án a miniszter – az Egyesület kérelmére – a nyilvántartásba vételrõl szóló határozatot az alábbiak szerint módosította:
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MAGYAR KÖZLÖNY
I.

1. A közös jogkezelõ egyesület neve: ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület
2. A közös jogkezelõ egyesület rövidített neve:
ARTISJUS
3. A közös jogkezelõ egyesület székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 15–17.
4. A közös jogkezelõ egyesület képviselõjének neve:
dr. Gyertyánfy Péter fõigazgató,
Bródy János elnök.
5. Jogszabályban elõírt közös jogkezelésbe tartozó
szerzõi és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ rendelkezéseinek megadásával:
5.1. a zenemûvek hangfelvételen, videofelvételen, digitális hordozón terjesztett multimédia mûben vagy elektronikus adattárban való többszörözésének és példányonkénti terjesztésének joga, ideértve a többszörözött példányok bérbeadásának, és nyilvánosság számára történõ
haszonkölcsönbe adásának jogát is (Szjt. 19. §);
5.2. szerzõi mûvek, elõadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény [Szjt.
20. § (1), (2), (4), (5), (6)];
5.3. fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történõ
többszörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel
fennálló díjigény [Szjt. 21. § (1), (3), (5), (6), (7)];
5.4. a szerzõt a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt mûve bérbeadással történõ terjesztése ellenében megilletõ díjigény érvényesítése [Szjt. 23. § (6)];
5.7. irodalmi és zenemûvek földi sugárzással megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 27. §
(1) bek.];
5.8. szerzõi mûvek egyidejû vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. §
(2)–(5)];
5.13. az elõadómûvész kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételen rögzített elõadásának nyilvánossághoz
közvetítésére tekintettel fennálló elõadómûvészi díjigény
(Szjt. 77. §);
5.15. kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló hangfelvétel elõállítói díjigény (Szjt. 77. §).
6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban
fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzõi és/vagy
szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ rendelkezéseinek
megadásával:
6.1. irodalmi és zenemûvek nyilvános elõadásának
joga (Szjt. 25. §);*
6.2. irodalmi és zenemûvek mûhold útján történõ sugárzásának joga, ha a mûsort ugyanaz a rádió- vagy televízió-szervezet egyidejûleg földi sugárzás útján is közvetíti a nyilvánossághoz [Szjt. 27. § (2)]; *
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6.3. irodalmi és zenemûvek olyan mûholdas sugárzásának joga, amelynél a mûsort ugyanaz a rádió- vagy televízió-szervezet nem közvetíti egyidejûleg földi sugárzás útján is a nyilvánossághoz [Szjt. 26. § (2)]
6.4.
6.4.1. irodalmi mûveknek a saját mûsor nyilvánossághoz vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel
vagy módon történõ közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7)]
6.4.2. zenemûveknek a saját mûsor nyilvánossághoz
vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy
módon történõ közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7)]*
6.5. zenemûvek – másként mint sugárzással megvalósuló – nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt.
26. § (8) elsõ mondat, 27. § (3)];*
6.6. zenemûvek oly módon történõ nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tételének joga, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják
meg [Szjt. 26. § (8) második mondat, Szjt. 27. § (3)].*
7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység:
7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jogérvényesítés;
7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);
7.3. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint
mûveik, illetve elõadásaik vagy hangfelvételeik adatainak
kezelése (dokumentáció);
7.4. a jogdíjak felosztása;
7.5. a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogosultak nyilvántartásba vett közös jogkezelõ egyesületének.
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása:
Jog
5.

5.1.

Tevékenység
7.

5.2.

7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
7.1., 7.5.

5.3.

7.3., 7.4.

5.4.

7.3., 7.4.

5.7.

7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
7.1., 7.5.

5.2.

5.8.
5.8.

Érintett jogosultak
8.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Audiovizuális mûvek képi alkotói,
filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészeti alkotómûvészek, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Audiovizuális mûvek képi alkotói,
filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészek, fotómûvészeti alkotások
szerzõi, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók
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Tevékenység
7.

5.13. 7.1., 7.5.
5.15. 7.1., 7.5.
6.1. 7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
6.2. 7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
6.3. 7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
6.4. 7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
6.5. 7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.
6.6. 7.1., 7.2.,
7.3., 7.4.

Érintett jogosultak
8.

Elõadómûvészek
Hangfelvétel-elõállítók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók,
zenemûkiadók

* Ezen vagyoni jog gyakorlása tekintetében a szerzõi jogi törvény közös
jogkezelést ír elõ, de lehetõvé teszi, hogy a szerzõ az Szjt. 91. § (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot tegyen.

9. Megjegyzés: Az 5.13. és 5.15. pontokban megjelölt jogok elõadómûvészek és hangfelvétel-elõállítók nevében történõ
gyakorlása az elõadómûvészi és a hangfelvétel-elõállítói közös
jogkezelõ egyesületekkel, azaz az MSZSZ Elõadómûvészi Jogvédõ Irodával és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével
kötött megállapodáson alapul, az Szjt. 87. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen.
Dr. Hiller István s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
közleménye
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelõ
egyesületekrõl
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését végzõ
egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999.
(XI. 18.) NKÖM rendelet alapján a nemzeti kulturális
örökség minisztere 2000. január 25-én nyilvántartásba vette a FILMJUS Filmalkotók és Gyártók Szerzõi Jogvédõ
Egyesületet. 2004. június 9-én a miniszter – az Egyesület
kérelmére – a nyilvántartásba vételrõl szóló határozatot az
alábbiak szerint módosította:
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3. A közös jogkezelõ egyesület székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.
4. A közös jogkezelõ egyesület képviselõjének neve,
lakcíme:
Kabdebó György elnök, 1027 Budapest, Fõ u. 71.,
II. em. 7/A
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása
Jog
5.

5.2.
5.4.
5.8.
6.

Tevékenység
7.

Érintett jogosultak
8.

7.2., 7.3., 7.4. Filmalkotások mozgóképi alkotói
(rendezõ, operatõr), filmelõállítók
7.2, 7.3., 7.4. Filmalkotások mozgóképi alkotói
(rendezõ, operatõr), filmelõállítók
7.2., 7.3., 7.4. Filmalkotások mozgóképi alkotói
(rendezõ, operatõr), filmelõállítók
7.1., 7.2., 7.3., Filmalkotások szerzõi (rendezõk,
7.4.
operatõrök, forgatókönyvírók)
Dr. Hiller István s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
közleménye
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelõ
egyesületekrõl
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a
szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek
nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI. 18.) NKÖM
rendelet alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere 2000.
szeptember 1-jén nyilvántartásba vette Magyar Reprográfiai
Szövetséget. 2004. június 9-én a miniszter – az Egyesület kérelmére – a nyilvántartásba vételrõl szóló határozatot az alábbiak
szerint módosította:
I.
1. A közös jogkezelõ egyesület neve: Magyar Reprográfiai Szövetség
2. A közös jogkezelõ egyesület rövidített neve: RSZ
3. A közös jogkezelõ egyesület székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4–6., I. em.

1. A közös jogkezelõ egyesület neve: FILMJUS Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesület

4. A közös jogkezelõ egyesület képviselõjének neve,
lakcíme:
Miticzky Gábor elnök, 1039 Budapest, Árpád u. 16.
Vaskovics Péter igazgató, 9023 Gyõr, Somogyi B. út 56.

2. A kö zös jog ke ze lõ egye sü let rö vi dí tett ne ve:
FILMJUS

a nemzeti kulturális örökség minisztere

I.

Dr. Hiller István s. k.,

