TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS JOGKEZELÉSRE VONATKOZÓ LÉNYEGES FELTÉTELEKRŐL
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a szerzői jogok és szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 14. §a szerint a jogosultaknak az alábbi tájékoztatást adja.
Kérjük, hogy amennyiben részünkre a közös jogkezelési tevékenység ellátására megbízást kíván adni, vagy már megbízást adott, alaposan szíveskedjen elolvasni a
szerzői megbízási szerződés vagy tagi megbízás szövegét.
Kérjük, hogy az általunk végzett tevékenységeket is szíveskedjen alaposan áttanulmányozni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett nyilvántartásban
(www.sztnh.gov.hu) vagy a Hivatalos Értesítő 2016. évi 2. számában közzétett „SZTNH közlemény az Szjt. szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő
egyesületekről” című közleményben.
Az általunk végzett tevékenységről, minden előbb hivatkozott dokumentumról, a szerzői jogosultaknak nyújtott szolgáltatásainkról részletes információkat talál
honlapunkon (www.artisjus.hu).
1. A jogosultat a Kjkt. alapján megilletik az alábbi jogok
1.1. A jogosult megbízással, annak megszüntetésével és módosításával, és a jogkezelés elleni tiltakozással kapcsolatos jogai
A szerzői jogosult szabadon választhatja meg, hogy mely közös jogkezelő szervezetnek ad megbízást szerzői jogai vagy kapcsolódó jogai közös kezelésére, feltéve,
hogy ezek kezelése az adott szervezet tevékenységi körébe tartozik. [Kjkt. 13.§ (1) bek.) Az Egyesület által végzett tevékenységeket a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala által vezetett nyilvántartás tartalmazza.
A szerzői jogosult ugyanazon ország tekintetében ugyanazon típusú műveivel vagy kapcsolódó jogi teljesítményeivel kapcsolatos ugyanazon szerzői jog vagy
kapcsolódó jog kezelésével kizárólag egy közös jogkezelő szervezetet bízhat meg. Jogkezelési megbízás kizárólag a jogosult adott műtípusba tartozó valamennyi
művére kiterjedő hatállyal adható. [Kjkt. 13.§ (3) – (4) bekezdés]
A közös jogkezelési megbízást az érintett jogosult az alábbi feltételekkel, egyoldalú jognyilatkozattal módosíthatja vagy megszüntetheti: [Egyesületi Alapszabály
IX.2.4..; Kjkt. 16.§]
A megszüntetést vagy korlátozást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és az Egyesülethez címzetten kell megtenni.
A megbízási korlátozás szólhat a jogosult által megválasztott országok, egyes műtípusok (pl. zenei vagy irodalmi művek), valamint az egyes kezelt szerzői vagyoni
jogokra.
A megbízás megszüntetése, illetve a megbízás korlátozó módosítása, amennyiben a jogosult későbbi hatálybalépést nem jelöl meg, a jognyilatkozat
Egyesület általi kézhezvételétől függően az alábbi időpontokban lép hatályba:
o
ha a jognyilatkozatot az Egyesület több mint három hónappal a naptári év vége előtt veszi kézhez (minden év szeptember 30-ig), a
kézhezvételt követő naptári év első napján;
o
ha a jognyilatkozatot az Egyesület egy adott naptári évben a naptári év vége előtt kevesebb, mint három hónappal (szeptember 30. után)
veszi kézhez, e kézhezvételét követő második naptári év első napján. [Egyesületi Alapszabály IX.2.4.2. b.i) – b.ii) pontok]

A kötelező közös jogkezelés körébe tartozó esetben a jogkezelési megbízás felmondása nem érinti a Kjkt. 17.§-a szerinti kiterjesztett hatály alapján történő közös
jogkezelést. [Kjkt. 16. (4) bek.]
A kötelező közös jogkezelésen kívüli esetekben a kiterjesztett hatály alapján történő jogkezelés ellen a szerző, örökös, illetve a szerzői jogosult, akit vagy amelyet
a szerzői művek tekintetében a szerzői vagyoni jogok megilletnek a Kjkt. 18. §-a, valamint az Egyesületi Alapszabály [III.2.10. pontja] IX.2.3.1 – IX.2.3.7. pontjai
szerint tiltakozhat.
Ha a jogosult a közös jogkezelő szervezetnek adott jogkezelési megbízást felmondja vagy korlátozza, és a jogkezelési megbízás megszűnését vagy részleges
megszűnését megelőzően adott felhasználási engedély vagy érvényesített díjigény alapján jogdíjra jogosult, az adott közös jogkezelő szervezettel szemben - a neki
járó és a jogkezelési megbízás megszűnéséig ki nem fizetett jogdíjjal kapcsolatban - a jogkezelési megbízás megszűnésétől függetlenül megilletik a jelen tájékoztató
1.2. pontjában felsorolt jogok. [Kjkt. 16.§ (5) bek.]
1.2. A jogosultnak a közös jogkezelési tevékenység ellátásával kapcsolatos jogai
A Kjkt. és az Egyesület szabályzatai szerint a jogosultat, függetlenül attól, hogy az Egyesület tagja, részére megbízás vagy a kiterjesztett hatály alapján végez a javára
közös jogkezelési tevékenységet, megilletik az alábbi jogok.
(Felhívjuk a figyelmét, hogy a Kjkt. rendelkezései a Kjkt. hatályba lépése, azaz 2016. július 28-a után beszedett jogdíjakra vonatkoznak. Azok a jogok, amelyeket a
korábbi jogszabályok, illetve az Egyesület szabályzatai a jogosultak részére korábban is biztosítottak, változatlanul megilletik a jogosultakat. Egyes, a Kjkt. által
újonnan előírt követelményeket azonban csak a hatályba lépést követően beszedett jogdíjakkal összefüggésben tudunk teljesíteni.)
A jogosultat megilleti az a jog, hogy
-

a jogosultakat megillető, jogkezeléssel elért jogdíjakból az Egyesület Felosztási Szabályzata és a Kjkt. szerint felosztásban részesüljön és a felosztott
jogdíjakat a részére kifizessék; [Egyesületi Felosztási Szabályzat, Kjkt. 36.§, 40.§]
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-

abban az esetben, ha részre felosztás vagy kifizetés történt, évente egy alkalommal a közös jogkezelési tevékenységről részletes tájékoztatást kapjon
[Kjkt. 53.§ (1) bek.]
indokolt kérelmére, igény esetén elektronikus úton, az Egyesület tájékoztassa a közös jogkezelési tevékenysége körébe eső szerzői művekről vagy azok
típusáról, az általa kezelt szerzői jogokról, valamint a közös jogkezelési tevékenységével érintett földrajzi területről; [Kjkt. 56.§]
igénybe vegye az Egyesület általa részére biztosított elektronikus kapcsolattartási eszközöket, illetve lehetőségeket; [Kjkt. 47.§ (1) bek.)
a jogkezelési tevékenység ellátásával kapcsolatos panaszait az Egyesülettel közölje, és arra, hogy panaszaira írásbeli, indokolt választ kapjon. [Kjkt. 47.§
(2) bek.]

2. Az Egyesület a jogdíjak beszedését és felosztását az alábbi kezelési költségek levonása ellenében végzi
A Kjkt. 39.§-a alapján az Egyesület a jogkezelési tevékenysége körében beszedett jogdíjakból a legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés által meghatározott
kezelési költséget von le.
A 2016. évben az Egyesület Küldöttgyűlése az alábbi levonandó kezelési költségeket állapította meg:
1. Nyilvános előadási, magánmásolási és vezetékes továbbközvetítési jogdíjak
A/ Belföldről
Az Artisjus Egyesület által felosztott jogdíjak tekintetében
a./ Alap kezelési költség a behajtott bruttó összeg után:
Kivéve: - online jogdíjak:
- network licensing:

17%
15%
10%

b./ Felosztási kezelési költségek a játszottsági jogdíjak után:
- élőzene jogdíj
Kivéve: - a Felosztási Szabályzat 29.4 szerinti jogdíj:
- online jogdíjak:
- gépzene jogdíj
- rádió zenei jogdíj
- televízió zenei jogdíj
- filmzene jogdíj
- kábel-tv szerzői rész
- üres hang- és képhordozók szerzői rész
- távbeszélő zenei jogdíj
- irodalmi sugárzási kisjogdíj
- átalánydíjas zenegép jogdíj

10%
0%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

c./ Reprográfiai jogdíj

10%
Kivéve: - amennyiben a felosztott jogdíj nem éri el a 20 millió forintot:

0%

Máshol felosztandó jogdíjak tekintetében
- előadóművészi nyilvánossághoz közvetítési jogdíj

17%

- hangfelvétel kiadói nyilvánossághoz közvetítési jogdíj

17%

- üres hang- és képhordozó jogdíj

17%

- kábel-tv továbbközvetítési jogdíj

17%

B/ Külföldről
- Valamennyi jogdíjnemnél egyaránt

8%

2. Mechanikai jogdíjak
A/ Belföldi eredetű jogdíjaknál általában

11%

Kivéve: - külföldiek javára, ahol viszonossági szerződés szerint
B/ Külföldi eredetű jogdíjaknál

8%
Kivéve: - központi jogosítás

7,4%

Az Egyesület a levont kezelési költségekből fedezi a jogkezelés költségeit- Ha ez évente levont kezelési költségeknél a tényleges felmerült költségek alacsonyabbak,
a különbözetet az Egyesület a jogosultak között jogdíjfelosztásai során felosztja.
Az Egyesület (SZTNH által javasolt metodikával számolt) tényleges működési költségmutatója a 2015. évben: 15,13%
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3. Az Egyesület a jogosultak közösségi céljaira az alábbi összegeket különíti el a jogdíjakból
A Kjkt. lehetővé teszi, hogy az Egyesület a jogdíjak egy részét a jogosultak közösségi céljaira használja fel. [Kjkt. 43-45.§] A Kjkt. hatályba lépését megelőzően a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89.§ (8), (10), (11) és (11a) bekezdései is lehetővé tették a jogdíjak egy részének jogosultak érdekében történő
felhasználását. Az Egyesület a közösségi célra felhasználható összegek elkülönítését a jogszabály előírása szerint vagy legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés
határozatának megfelelően végzi, és szintén a jogszabályban meghatározottak szerinti adja át a Nemzeti Kulturális Alap részére, illetve Felosztási Szabályzatának a
mellékletét képező Támogatási Politikája szerint használja fel.
2015-ben az alábbi célokra, az alábbi arányban történtek ilyen elkülönítések:
Elkülönítés – a Küldöttgyűlés döntése
alapján

%

célja

Felhasználás módja

a nyilvános előadási zenei és irodalmi
jogdíjak

7%

kulturális cél

Nemzeti Kulturális Alap részére
történő átadás, a Támogatási Politika
figyelembe vételével

a nyilvános előadási zenei és irodalmi
jogdíjak

3%

szociális cél

a Támogatási Politika szerint

ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodó jogosultak azonosítatlan
jogdíjai

7,5%

szociális cél

a Támogatási Politika szerint

ismeretlen vagy ismeretlen helyen
tartózkodó jogosultak azonosítatlan
jogdíjai

17,5%

szakmai cél

a Támogatási Politika szerint

Elkülönítés – a jogszabály kötelező
előírása alapján

%

célja

Felhasználás módja

beszedett üres hordozó jogdíjak [Szjt.
20.§]

25%

kulturális cél

Nemzeti Kulturális
történő átadás

Alap

részére

4. A Kjkt. 11.§-ának megfelelően a nem kereskedelmi célú felhasználások engedélyezésére az alábbi szabályok vonatkoznak
A Kjkt. 11.§ -a alaján a jogosult egyénileg engedélyezheti szerzői műve nem kereskedelmi célú felhasználását akkor is, ha egyébként az ilyen felhasználást közös
jogkezelő szervezet engedélyezi jogkezelési megbízás vagy a kiterjesztett közös jogkezelés alapján. Kizárólag olyan felhasználás tekinthető nem kereskedelmi
célúnak, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, továbbá, amelyért a jogosult sem tart igényt jogdíjra.
A Kjkt. előírásai nyomán az ilyen engedélyezés feltételeit az Egyesületnek 2017. január 28-áig kell Alapszabályában megállapítania, és a jogosultak e jogukkal ezt
követően élhetnek.
Az Alapszabály rendelkezései az Egyesület honlapján elérhetőek, valamint a nem kereskedelmi célú felhasználások engedélyezésének részletes feltételeiről az
Egyesület honlapján külön tájékoztatást is fog nyújtani. Kérjük, hogy ebben a kérdésben szíveskedjen figyelemmel kísérni a www.artisjus.hu honlapot.
Ha a fenti tájékoztató tartalmában bármilyen változás következik be, arról az Egyesület honlapján nyújtunk tájékoztatást. Kérjük, hogy a jogkezelésre vonatkozó
aktuális feltételekről való értesülés érdekében szíveskedjen figyelemmel kísérni a www.artisjus.hu honlapot.
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