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tekintetében — 2000. február 1-jét´ól kezd´ód´ó hatállyal —
akként módosítom, hogy a határozatban a ,,Gazdasági
Minisztérium’’ szövegrész helyébe a ,,Miniszterelnöki
Hivatal’’ szövegrész lép.
Budapest, 2000. január 31.
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— az épít´óanyag-gyártók és kivitelez´ók,
— a lakásüzletágban leginkább érdekelt pénzintézetek
képvisel´ói, valamint
— a témával foglalkozó tudományos szakemberek.
A Testület elnöke egyes javaslatok kidolgozására, elemzések elkészítésére további személyeket vonhat be a Testület munkájába.’’

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Ellenjegyzem:

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány határozatai
A Kormány
1010/2000. (II. 2.) Korm.
határozata
a Lakáspolitikai Tanácsadó Testület létrehozásáról
szóló 1099/1999. (VIII. 31.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Lakáspolitikai Tanácsadó Testület létrehozásáról
szóló 1099/1999. (VIII. 31.) Korm. határozat 1. pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1. A korszer´ú és átfogó lakáspolitika sokoldalú el´ókészítésére és megvalósításának el´ósegítésére létre kell hozni a Lakáspolitikai Tanácsadó Testületet (a továbbiakban: Testület). A Testület a lakásügyben érdekelt államigazgatási és más szervezetek (így különösen a helyi önkormányzatok, illetve érdekképviseletek és közösségek, a
lakásszektorhoz kapcsolódó gazdasági szervezetek, a
hitelintézetek és tudományos szervezetek) képvisel´óib´ól
álló konzultatív, véleményez´ó testület.’’
2. A Lakáspolitikai Tanácsadó Testület létrehozásáról
szóló 1099/1999. (VIII. 31.) Korm. határozat 1/b) pontja
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,1/b) A Testület elnökét a gazdasági miniszter nevezi ki.
A Testületnek — elnökével együtt — legfeljebb 28 tagja
van. A Testület tagja a Miniszterelnöki Hivatal, a Belügyminisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az Igazságügyi
Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Földm´úvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Szociális és Családügyi
Minisztérium, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium
kijelölt képvisel´óje.
A gazdasági miniszter felkérése alapján a Testület tagja
továbbá
— a f´óvárosi f´ópolgármester,
— az önkormányzati országos érdekszövetségek,
— a lakásszektorban m´úköd´ó civil szervezetek,

V. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
közlemé nye
a szerz´ói jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint
nyilvántartásba vett közös jogkezel´ó egyesületekr´ól
A szerz´ói jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 86. §
(2) bekezdése, valamint a szerz´ói és a szomszédos jogok
közös kezelését végz´ó egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet alapján
a nemzeti kulturális örökség minisztere 2000. január 25-én
újból nyilvántartásba vette az alábbi közös jogkezel´ó egyesületeket:
I.
1. A közös jogkezel´ó egyesület neve: ARTISJUS
Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület
2. A közös jogkezel´ó egyesület rövidített neve:
ARTISJUS
3. A közös jogkezel´ó egyesület székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 15—17.
4. A közös jogkezel´ó egyesület képvisel´ójének neve,
lakcíme:
dr. Gyertyánfy Péter f´óigazgató, 1147 Budapest, F´úrész
u. 95/A.
Bródy János elnök, 1026 Budapest, Bimbó út 156.
5. Jogszabályban el´óírt közös jogkezelésbe tartozó szerz´ói és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelel´ó rendelkezéseinek megadásával:
5.1. a zenem´úvek hangfelvételen, videofelvételen, digitális hordozón terjesztett multimédia m´úben, vagy elektronikus adattárban való többszörözésének és példányon-
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kénti terjesztésének joga, ideértve a többszörözött példányok bérbeadásának, és nyilvánosság számára történ´ó haszonkölcsönbe adásának jogát is (Szjt. 19. §);
5.2. szerz´ói m´úvek, el´óadások 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) történ´ó többszörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 21. § (1), (3), (5), (6), (7)];*, **
5.4. a szerz´ót a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt
m´úve bérbeadással történ´ó terjesztése ellenében megillet´ó
díjigény érvényesítése [Szjt. 23. § (6)];
5.6. irodalmi és zenem´úvek nyilvános el´óadásának joga
(Szjt. 25. §);
5.7. irodalmi és zenem´úvek sugárzással vagy más módon
megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga, ideértve azt az esetet is, amikor a m´úvet úgy teszik bármely
módon a nyilvánosság számára hozzáférhet´óvé, hogy a
nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg
választhatják meg (Szjt. 27. §);
5.8. szerz´ói m´úvek egyidej´ú vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 28. § (2)—(5)];
5.13. az el´óadóm´úvész kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételen rögzített el´óadásának nyilvánossághoz
közvetítésére tekintettel fennálló el´óadóm´úvészi díjigény
(Szjt. 77. §);
5.15. kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló hangfelvétel
el´óállítói díjigény (Szjt. 77. §).
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
m´úveik, illetve el´óadásaik vagy hangfelvételeik adatainak
kezelése (dokumentáció);
7.4. jogdíjak felosztása;
7.5. a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogosultak nyilvántartásba vett közös jogkezel´ó egyesületének.
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása:
Jog
5.

5.1.
5.2.

Tevékenység
7.

Érintett jogosultak
8.

7.1., 7.2., 7.3., Zeneszerz´ók,
7.4.
zenem´úkiadók

Jog
5.
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Tevékenység
7.

Érintett jogosultak
8.

5.2.

7.1., 7.5.

5.3.*

7.1., 7.2., 7.3., Zeneszerz´ók,
zeneszövegírók,
7.4.
zenem´úkiadók, irodalmi szerz´ók
7.1., 7.5.
Képz´ó- és fotóm´úvészek, könyv-,
kotta- és folyóirat kiadók, szakirodalmi szerz´ók

5.3.*

Audiovizuális m´úvek képi alkotói,
filmel´óállítók, képz´ó-, illetve iparm´úvészeti alkotóm´úvészek, el´óadóm´úvészek, hangfelvétel-el´óállítók

5.3.** 7.3., 7.4.

Zeneszerz´ók,
zenem´úkiadók

zeneszövegírók,

5.4.

7.3., 7.4.

Zeneszerz´ók,
zeneszövegírók,
zenem´úkiadók, irodalmi szerz´ók

5.6.

7.1., 7.2., 7.3., Zeneszerz´ók,
zeneszövegírók,
7.4.
zenem´úkiadók, irodalmi szerz´ók

5.7.

7.1., 7.2., 7.3., Zeneszerz´ók,
zeneszövegírók,
7.4.
zenem´úkiadók, irodalmi szerz´ók

5.8.

7.1., 7.2., 7.3., Zeneszerz´ók,
zeneszövegírók,
7.4.
zenem´úkiadók, irodalmi szerz´ók

5.8.

7.1., 7.5.

Audiovizuális m´úvek képi alkotói,
filmel´óállítók, képz´ó-, illetve iparm´úvészek, fotóm´úvészeti alkotások szerz´ói, el´óadóm´úvészek

5.13.

7.1., 7.5.

El´óadóm´úvészek

5.15.

7.1., 7.5.

Hangfelvétel-el´óállítók

* Ha az Szjt. 107. § (2) bekezdésében meghatározott id´ópontig a
reprográfiai jogdíjigény érvényesítésére külön jogkezel´ó egyesület nem
jön létre.
** Ha az Szjt. 107. § (2) bekezdésében meghatározott id´ópontig a
reprográfiai jogdíjigény érvényesítésére külön jogkezel´ó egyesület, valamint az érintett irodalmi jogosultakat a dokumentáció és a felosztás
tekintetében képvisel´ó közös jogkezel´ó egyesület létrejön.

9. Megjegyzés: Az 5.13. és 5.15. pontokban megjelölt
jogok el´óadóm´úvészek és hangfelvétel-el´óállítók nevében
történ´ó gyakorlása az el´óadóm´úvészi és a hangfelvételel´óállítói közös jogkezel´ó egyesületekkel, azaz az MSZSZ
El´óadóm´úvészi Jogvéd´ó Irodával és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével kötött megállapodáson alapul, az
Szjt. 87. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel´óen.

zeneszövegírók,

7.1., 7.2., 7.3., Zeneszerz´ók,
zeneszövegírók,
7.4.
zenem´úkiadók, irodalmi szerz´ók

II.
1. A közös jogkezel´ó egyesület neve: HUNGART
Vizuális M´úvészek Közös Jogkezel´ó Társasága Egyesület
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2. A közös jogkezel´ó egyesület rövidített neve:
HUNGART

7.3. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint
m´úveik, illetve el´óadásaik vagy hangfelvételeik adatainak
kezelése (dokumentáció);
7.4. jogdíjak felosztása.

3. A közös jogkezel´ó egyesület székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 10.
4. A közös jogkezel´ó egyesület képvisel´ójének neve,
lakcíme:
Kádár János Miklós elnök, 1065 Budapest, Nagymez´ó
u. 8.
5. Jogszabályban el´óírt közös jogkezelésbe tartozó szerz´ói és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelel´ó rendelkezéseinek megadásával:
5.3. fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron,
vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történ´ó többszörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 21. § (1), (3), (5), (6), (7)];
5.4. a szerz´ót a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt
m´úve bérbeadással történ´ó terjesztése ellenében megillet´ó
díjigény [Szjt. 23. § (6)];

8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása:
Jog
5.

5.18. képz´ó- és iparm´úvészeti alkotások kereskedelmi
forgalomban történ´ó értékesítésére tekintettel a védelmi
id´ó eltelte után érvényesíthet´ó, járulékfizetés iránti jog
(Szjt. 100. §).
6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban fel
nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerz´ói és/vagy
szomszédos jogok az Szjt. megfelel´ó rendelkezéseinek
megadásával:
— az Szjt. 18. §-a rendelkezése alapján, a tagok és képviseltek részére a képz´ó-, ipar-, fotóm´úvészeti, építészeti, ipari
tervez´óm´úvészeti alkotások, m´úszaki létesítmények tervei
(Szjt. X. fejezet) másodlagos felhasználásai, azaz:
a) a m´ú anyagi hordozón való — közvetlen vagy közvetett — másodlagos rögzítése bármilyen módon, akár véglegesen, akár id´ólegesen, valamint egy vagy több másolat
készítése a rögzítésr´ól,
b) ugyanezen m´úveknek a nyilvánossághoz közvetítése
sugárzással vagy másként (Szjt. 26. §),
c) ugyanezen m´úvek kiállítása (Szjt. 69. §).
7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység:
7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés), jogérvényesítés;
7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);

Tevékenység
7.

Érintett jogosultak
8.

5.3.

7.3., 7.4.

Képz´ó- és fotóm´úvészeti alkotások alkotói

5.4.

7.3., 7.4.

Képz´ó-, ipar-, fotóm´úvészeti, építészeti, ipari tervez´óm´úvészeti alkotások, m´úszaki létesítmények
alkotói

5.8.

7.3., 7.4.

Képz´ó-, ipar- és fotóm´úvészeti
alkotások alkotói

5.9.

7.1., 7.2., 7.3., Képz´ó-, ipar-, fotóm´úvészeti, épí7.4.
tészeti, ipari tervez´óm´úvészeti
alkotások, m´úszaki létesítmények
alkotói

5.18.

7.1., 7.2., 7.3., Képz´ó-, ipar-, fotóm´úvészeti, épí7.4.
tészeti, ipari tervez´óm´úvészeti
alkotások, m´úszaki létesítmények
alkotói
7.1., 7.2., 7.3., Képz´ó-, ipar-, fotóm´úvészeti, épí7.4.
tészeti, ipari tervez´óm´úvészeti
alkotások, m´úszaki létesítmények
alkotói

5.8. szerz´ói m´úvek egyidej´ú vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 28. § (2)—(5)];
5.9. képz´ó- és iparm´úvészeti alkotások kereskedelmi
forgalomban történ´ó értékesítésére tekintettel az érintett
szerz´ók javára fennálló díjigény (Szjt. 70. §);
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9. Megjegyzés: Az 5.3. pontban megjelölt jog esetében
a 7.1., illetve a 7.2. szerinti tevékenységet az Szjt. 21. §
(7) bekezdése alapján az érintett jogosultak nevében vagy
külön jogkezel´ó szervezet, vagy az ARTISJUS Magyar
Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület gyakorolja. Az 5.8. pontban megjelölt jog esetében a 7.1., illetve a 7.2. szerinti
tevékenységet az ARTISJUS Magyar Szerz´ói Jogvéd´ó Iroda Egyesület gyakorolja külön megállapodás alapján.

III.
1. A közös jogkezel´ó egyesület neve: FILMJUS Filmalkotók és Gyártók Szerz´ói Jogvéd´ó Egyesülete
2. A közös jogkezel´ó egyesület rövidített neve:
FILMJUS
3. A közös jogkezel´ó egyesület székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.

