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Megá||apodás
amely létrejöttaz
Artisjus Magyar szerzői JogvédőIroda Egyesü|et
( l016 Budapest,
Mészáros
u. l5-l7''
képviseli:dr. SzingerAndrás főigazgató),
a továbbiakban:
Artisjus'
FlLMJUS Filmszerzők ésE|őáuítók szerzii JogvédőEgyesü|et
(l088 Budapest'Bridy Sándoru. l4.,
képviseli:KabdebóGyrrgy eInök),
a továbbiakban:
FILMJUS.
HUNGART Vizuális MűvészekKözös Jogkezeló Társaságá Egyesület
(1055Budapest,
Falk Miksau. 30.,
képviseli:SárkányGyőzó elnök),
a továbbiakban:
HUNGART.
Magyar HangIemezkiadók
Szövetsége
(l l 13 Budapest'Harcostér5.,
képviseli:dr. MusingerAgnes' ügyvezet(5
igazgató)
a továbbiakban:
MAHAsz.
ésa
MíivészetiSzakszervezet€ k sz.ivetsége
ElőadómíivésziJogvédőIroda
(l068 Budapest,
Városligetifasor38'
képvise|i:
dr. Tomori Pál, igazgató),
a továbbiakban:
Mszsz.EJI
(az Artisjus' a FILMJUS' a HUNGART' a MAHASZ ésazMSZSZ-EJI a továbbiakban együtt:F€ l ek)
ki'zött az alábbitárgyban:
l' Előzmények:
Az Artisjus a szerzói jogról sz6|ó |999. éviLXXVI. töÍvény(Szjt.)20.$ (2) bekezdése
alapjána FILMJUS,
HIINGART' MAHASZ ésMSZSZ-EJI, mint a tlruénybenemlítetttóbbi jogosultközös jogkezelő szervezetei
javárais érvényesíti
az Szjt.20.$-aszerintimagánmásolási
díjigénÍ'
jogosultak
A díjigényérvényesítésére
évrőléwea Felek egyetértésben
díjszabástállapÍtanak
meg. A díjigény
_ az Szjt.20.$(4) és(5) bekezdései
közötti felosztásánakfő arányait. hanghordozókésképhordozók
bon!4sban
tarta|mazzák.
A díjigényazonbanolyan hordozókatis terhel,amelyeke vegyesenlehetséges
hang ésképlögzítése,ezért
szükséges
anrrakmeghatározása,
hogy az ilyen vegyeshordozóka befoly jogdíjakfelosztásamilyen arányban
történjenaz Szjt.20.$(4)' illetve(5) bekezdése
a|apján'
A je|enszerződés
tárgyaa Felek azon megállapodása,
hogy az ilyen vegyeshordozóka befolytjogdíjakmilyen
részének
felosztásatörténjenaz szjt. 20.$ (4)' illetve(5)bekezdése
alapján.
A jelen megállapodásnem érintiaz Szjt. 20.$ (4), illelve (5) bekezdése
szerintmegállapított
arányokatésa
díjigény
érvényesítésének
egyébkörülményeit.
2. Megá|lapodása vegyeshordozók hang-ésképhordozTkénti
felosztásiarányairó|:
Ureshordozó
cD-R típusok

DVD típusok(p|. DVD-RJ+R' DvD-Rw+Rw, DvDRAM)
Egyébnagykapacitású
optikaidiszk
Minidiszk

Hanghordozókénti
felosztás
t00%
35%

Képhordozókénti
felosáás
0%
65%

0%
100%

t00%
0%

Kép-,illetvehanghordozóként
használhatómemóIiakárwák 80%
AudÍo.illetve audiovizuális tartalommfuolására/táro|ására80%
(pendrive)
alkalmaskülsó' hordoáató háttértfuoló
Audio, illewe audiovizuálistartalomlejátsására alkalmas, t00%
hordoáató multimédia
eszközbe integált tárolóesvsések
Audio, illetve audiovizuálistartalomlejátsására alkalmas 92%
mobilteIefon
késállék€ k beintegrálttároliesysések
Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására szolgáló, 35%
szórakoztató
elekÍronikai eszközökbe
inteÜált
tárolóegységek

20%
20%
0o/o

8%
65o/o

3. Hatály
A jelen megá|lapodás
2. pontjábanrögzítettarányokataz Artisjusa díjigény
érvényesítése
során20l l. januful.
és20l l ' december3l. között befolyójogdíjakraköteles alkalmaani.
Amennyibena Felek 20ll. október 3l-ig másbannem állapodnakmeg, az Artisjus a jelen megállapodás2.
pontjábanriigzítettaráLnyokat
a 20|2-es évbenis köteles ésjogosult alkalmazni.A megállapodrás
hatályaa
továbbiakbanis mindannyiszor€ g y évvelmeghosszabbodik,
amennyibena Felek a tárgyévetmegelőzö év
októbeÍ3l. napjáigmásbannemállapodnakmeg.
4. Írásbeliség
Jelenmegál|apodás
bármilyenmódosításavagy megszilntetése
kizfuólag írásban,a Felek mindegyikeáltal aláírt
alakbanéruényes.
BudaDest.
2010.december
21.
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Artisjus
képv.:dr. Szinger Andrós

képv,:dr' Musinger Ágnes

képv.:KabdebóGyörgl

HUNGART
kpv.: Sdrkóny Győző

\-sffi

MSZST- EJI
képv':dr. Tonori PóI

