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Közlemények

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint nyilvántartásba vett
közös jogkezelõ egyesületekrõl
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.), valamint a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését végzõ
egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet alapján a nemzeti erõforrás minisztere
2010. december 6-án kelt OK-12654-1/2010. számú határozatával módosította az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesület nyilvántartási adatait.
Az ARTISJUS 2010. december 30-tól a következõ adatokkal szerepel a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásában:

„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. Szinger András fõigazgató
Bródy János elnök
5. Jogszabályban elõírt közös jogkezelésbe tartozó szerzõi és/vagy szomszédos jogok az
Szjt. megfelelõ rendelkezéseinek megadásával:
5.1. már nyilvánosságra hozott nem színpadi zenemûveknek és zeneszövegeknek, valamint az ilyen színpadi
zenemûvekbõl vett részleteknek hangfelvételen való többszörözésének és példányonkénti terjesztésének
engedélyezése [Szjt. 19. § (1) bekezdés];
5.2. szerzõi mûvek, elõadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 20. §
(1), (2), (4), (5), (6) bekezdés];
5.4. a szerzõt a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt mûve bérbeadással történõ terjesztése ellenében
megilletõ díjigény érvényesítése [Szjt. 23. § (6) bekezdés];
5.7. irodalmi és zenemûvek földi sugárzással megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 27. §
(1) bekezdés];
5.8. szerzõi mûvek egyidejû vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. §
(2)–(5) bekezdés];
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
televíziószervezet egyidejûleg földi sugárzás útján is közvetíti a nyilvánossághoz [Szjt. 27. § (2) bekezdés];*
6.3. irodalmi és zenemûvek olyan mûholdas sugárzásának joga, amelynél a mûsort ugyanaz a rádió- vagy
televíziószervezet nem közvetíti egyidejûleg földi sugárzás útján is a nyilvánossághoz [Szjt. 26. § (2) bekezdés];
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) bekezdés],
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6.4.2. zenemûveknek a saját mûsor nyilvánossághoz vezeték útján, vagy bármely más hasonló eszközzel vagy
módon történõ közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7) bekezdés];*
6.5. zenemûvek – másként mint sugárzással megvalósuló – nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 26. § (8) elsõ
mondat, 27. § (3) bekezdés];*
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) bekezdés második mondat, Szjt. 27. §
(3) bekezdés].*
6.7. már nyilvánosságra hozott nem színpadi zenemûvek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi zenemûvekbõl
vett részletek audio vagy audiovizuális (.mechanikai.) többszörözésének az engedélyezése az 5.1. pont alá nem
tartozó esetekben (Szjt. 18. §).
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.

Tevékenység
7.

Érintett jogosultak**
8.

5.1.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók

5.2.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, irodalmi szerzõk

5.2.

7.1., 7.5.

Audiovizuális mûvek képi alkotói, filmírók, filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészeti
alkotómûvészek, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók

5.4.

7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, irodalmi szerzõk

5.7.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, irodalmi szerzõk

5.8.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók

5.8.

7.1., 7.5.

Audiovizuális mûvek képi alkotói, filmírók, filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészek,
fotómûvészeti alkotások szerzõi, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók

5.13.

7.1., 7.5.

Elõadómûvészek

5.15.

7.1., 7.5.

Hangfelvétel-elõállítók

6.1.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, irodalmi szerzõk

6.2.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, irodalmi szerzõk

6.3.

7.1., 7.2., 7.3. ,7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, irodalmi szerzõk

6.4.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, irodalmi szerzõk

6.5.

7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók

6.6.

7.1. ,7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók

6.7.

7.1, 7.2., 7.3., 7.4.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók

9. Megjegyzés: Az 5.13. és 5.15. pontokban megjelölt jogok elõadómûvészek és hangfelvétel-elõállítók nevében történõ
gyakorlása az elõadó-mûvészi 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.
* Ezen vagyoni jog gyakorlása tekintetében a szerzõi jogi törvény közös jogkezelést ír elõ, de lehetõvé teszi, hogy a
szerzõ az Szjt. 91. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot tegyen.
** A 7.3. és 7.4. számmal jelölt közös jogkezelési tevékenységeket is tartalmazó sorok esetén ide értendõk az ARTISJUS
belsõ szabályzataiban meghatározott módon képviselt örökösök és zenemûkiadók.”

