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Megá||apodás

amely létrejött az
Artisjus Magyar szerzői Jogvédő Iroda Egyesü|et
( l016 Budapest, Mészáros u. l5-l7''
képviseli: dr. Szinger András főigazgató),
a továbbiakban: Artisjus'

FlLMJUS Filmszerzők és E|őáuítók szerzii Jogvédő Egyesü|et
(l088 Budapest' Bridy Sándor u. l4.,
képviseli: Kabdebó Gyrrgy eInök),
a továbbiakban: FILMJUS.

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezeló Társaságá Egyesület
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.,
képviseli: Sárkány Győzó elnök),
a továbbiakban: HUNGART.

Magyar HangIemezkiadók Szövetsége
(l l 13 Budapest' Harcos tér 5.,
képviseli: dr. Musinger Agnes' ügyvezet(5 igazgató)
a továbbiakban: MAHAsz.
ésa

Míivészeti Szakszervezet€k sz.ivetsége Előadómíivészi Jogvédő Iroda
(l068 Budapest, Városligeti fasor 38'
képvise|i: dr. Tomori Pál, igazgató),
a továbbiakban: Mszsz.EJI

(az Artisjus' a FILMJUS' a HUNGART' a MAHASZ és azMSZSZ-EJI a továbbiakban együtt: F€lek)
ki'zött az alábbi tárgyban:

l' Előzmények:

Az Artisjus a szerzói jogról sz6|ó |999. évi LXXVI. töÍvény (Szjt.) 20.$ (2) bekezdése alapján a FILMJUS,
HIINGART' MAHASZ és MSZSZ-EJI, mint a tlruényben említett tóbbi jogosult közös jogkezelő szervezetei
javára is érvényesíti az Szjt.20.$-a szerinti magánmásolási díjigénÍ'

A díjigény érvényesítésére évről éwe a Felek egyetértésben díjszabást állapÍtanak meg. A díjigény jogosultak
közötti felosztásának fő arányait. hanghordozók és képhordozók bon!4sban _ az Szjt. 20.$ (4) és (5) bekezdései
tarta|mazzák.

A díjigény azonban olyan hordozókat is terhel, amelyeke vegyesen lehetséges hang és kép lögzítése, ezért
szükséges anrrak meghatározása, hogy az ilyen vegyes hordozóka befoly jogdíjak felosztása milyen arányban
történjen az Szjt. 20.$ (4)' illetve (5) bekezdése a|apján'
A je|en szerződés tárgya a Felek azon megállapodása, hogy az ilyen vegyes hordozóka befolytjogdíjak milyen
részének felosztása történjen az szjt. 20.$ (4)' illetve (5) bekezdése alapján.

A jelen megállapodás nem érinti az Szjt. 20.$ (4), illelve (5) bekezdése szerint megállapított arányokat és a
díjigény érvényesítésének egyéb körülményeit.

2. Megá|lapodás a vegyes hordozók hang- és képhordozTkénti felosztási arányairó|:

Ures hordozó Hanghordozókénti
felosztás

Képhordozókénti
felosáás

cD-R típusok t00% 0%
DVD típusok (p|. DVD-RJ+R' DvD-Rw+Rw, DvD-
RAM)

35% 65%

Egyéb nagy kapacitású optikai diszk 0% t00%
Minidiszk 100% 0%



Kép-, illetve hanghordozóként használható memóIiakárwák 80% 20%
AudÍo. illetve audiovizuális tartalom mfuolására/táro|ására
alkalmas külsó' hordoáató háttértfuoló (pendrive)

80% 20%

Audio, illewe audiovizuális tartalom lejátsására alkalmas,
hordoáató multimédia eszközbe integált tárolóesvsések

t00% 0o/o

Audio, illetve audiovizuális tartalom lejátsására alkalmas
mobilteIefon késállék€kbe integrált tároliesysések

92% 8%

Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására szolgáló,
szórakoztató elekÍronikai eszközökbe inteÜált
tárolóegységek

35% 65o/o

3. Hatály

A jelen megá|lapodás 2. pontjában rögzített arányokat az Artisjus a díjigény érvényesítése során 20l l. janufu l.
és 20l l ' december 3l. között befolyó jogdíjakra köteles alkalmaani.

Amennyiben a Felek 20ll. október 3l-ig másban nem állapodnak meg, az Artisjus a jelen megállapodás 2.
pontjában riigzített aráLnyokat a 20|2-es évben is köteles és jogosult alkalmazni. A megállapodrás hatálya a
továbbiakban is mindannyiszor €gy évvel meghosszabbodik, amennyiben a Felek a tárgyévet megelőzö év
októbeÍ 3l. napjáig másban nem állapodnak meg.

4. Írásbeliség

Jelen megál|apodás bármilyen módosítása vagy megszilntetése kizfuólag írásban, a Felek mindegyike által aláírt
alakban éruényes.

BudaDest. 2010. december 21.
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