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viszont a vadászatra jogosult tulajdonosi és birtokosi minõsége azonosul. A tulajdonjog jelentõségét elõtérbe állító
érveléssel elméletileg sem igazolható tehát, hogy jogosultság nélkül kilõtt, elfogott vadnak jogtalan eltulajdonítási
céllal történt elvétele esetén a magyar állam lenne a bûncselekmény sértettje.
Ugyanakkor büntetõjogi szempontból a birtoklás meghatározó jelentõsége abból is kiderül, hogy az ellenkezõ
értelemben – tehát a tulajdonlásnak meghatározó jelentõséget tulajdonítva – a vad eltulajdonítása céljából történt
sikertelen kilövése esetében a sértett az állam lenne, amíg
sikeres kilövés esetén pedig (ez önmagában még úgyszintén csak a lopás kísérleti stádiuma) már a vadászatra jogosult. Ez az álláspont nyilvánvalóan elfogadhatatlan. Képtelen helyzetet jelentene az is, ha az eltulajdonítás célzata
nélküli sikertelen kilövés mint rongálás kísérlete sértettjének az államot tekintenénk, a sikeres vadkilövés esetén viszont a vadászatra jogosult kerülne a sértett pozíciójába.
Az elõzõ fejtegetésbõl az is nyilvánvalóan következik,
hogy – szemben a I/1. alatt ismertetett ítéletben elfoglalt
jogi állásponttal – tulajdonjogi változást korántsem az
éves vadgazdálkodási tervben egyedileg meghatározott
vadnak a Vtv. 57. §-a (2) bekezdésében írt azonosítóval ellátása és az elejtés lõjegyzékbe, illetve egyéni zsákmányjegyzékbe történõ bevezetése keletkezteti. Az éves vadgazdálkodási terv egyedileg nem határozza meg a vadászterületen kilõhetõ vadakat, továbbá a lõjegyzék, illetõleg
az egyéni zsákmányjegyzék is csupán a vad feletti rendelkezési jogot igazolja harmadik személlyel szemben.
A kifejtettek természetszerû következménye az, hogy a
jogosulatlanul elejtett, elfogott vadra elkövetett lopás sértettje eljárásjogi értelemben is a vadásztara jogosult, s magánfélként történõ fellépése esetén a vad értékét az elkövetõ a vadászati jog jogosultjának (pl. a vadásztársaságnak)
és nem az államnak köteles megtéríteni.
Megjegyzi végül a jogegységi tanács, a fent kifejtett álláspont érdemét tekintve megegyezik a hasonló ügyekben
korábban következetes ítélkezési gyakorlattal, amelyet
csak az utóbbi idõben törtek meg ellentétes döntések. Ez
viszont a jogegységi eljárás lefolytatását szükségessé tette.
Az elõzõekben kifejtettekre figyelemmel a Legfelsõbb
Bíróság büntetõ jogegységi tanácsa a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 27. §) a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott, és döntését a
Bszi. 32. §-ának (4) bekezdése alapján közzéteszi.
Budapest, 2005. június 22.

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A nemzeti kulturális örökség miniszterének
közleménye
a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelõ
egyesületekrõl
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,
valamint a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését
végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet alapján a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere 2000. január 25-én nyilvántartásba vette ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda
Egyesületet. 2005. június 21-én a miniszter – az Egyesület
kérelmére – a nyilvántartásba vételrõl szóló határozatot az
alábbiak szerint módosította:
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. Gyertyánfy Péter fõigazgató
Bródy János elnök
5. Jogszabályban elõírt közös jogkezelésbe tartozó
szerzõi és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelõ rendelkezéseinek megadásával:
5.1. a zenemûvek hangfelvételen, videofelvételen,
digitális hordozón terjesztett multimédia mûben vagy
elektronikus adattárban való többszörözésének és példányonkénti terjesztésének joga, ideértve a többszörözött
példányok bérbeadásának és nyilvánosság számára történõ haszonkölcsönbe adásának jogát is (Szjt. 19. §);
5.2. szerzõi mûvek, elõadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény
[Szjt. 20. § (1), (2), (4), (5), (6)];

Dr. Kónya István s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Belegi József s. k.

Dr. Akácz József s. k.,
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bíró

Dr. Édes Tamás s. k.,

Dr. Katona Sándor s. k.,

bíró

bíró
a tanács tagjai
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5.4. a szerzõt a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt mûve bérbeadással történõ terjesztése ellenében megilletõ díjigény érvényesítése [Szjt. 23. § (6)];
5.7. irodalmi és zenemûvek földi sugárzással megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 27. §
(1) bek.];
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5.8. szerzõi mûvek egyidejû vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. §
(2)–(5)];

6.4.2. zenemûveknek a saját mûsor nyilvánossághoz
vezeték útján, vagy bármely más hasonló eszközzel vagy
módon történõ közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7)];*

5.13. az elõadómûvész kereskedelmi célból kiadott
hangfelvételen rögzített elõadásának nyilvánossághoz
közvetítésére tekintettel fennálló elõadómûvészi díjigény
(Szjt. 77. §);

6.5. zenemûvek – másként mint sugárzással megvalósuló – nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 26. §
(8) elsõ mondat, 27. § (3)];*

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 televízió-szervezet egyidejûleg földi sugárzás útján is közvetíti
a nyilvánossághoz [Szjt. 27. § (2)];*
6.3. irodalmi és zenemûvek olyan mûholdas sugárzásának joga, amelynél a mûsort ugyanaz a rádió- vagy televízió-szervezet nem közvetíti egyidejûleg földi sugárzás útján is a nyilvánossághoz [Szjt. 26. § (2)];
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)],
Jog
5.

Tevékenység
7.
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7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
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7.1., 7.5.
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7.1., 7.5.
7.1., 7.5.
7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
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7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
7.1., 7.2., 7.3., 7.4.
7.1., 7.2., 7.3., 7.4.

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) második mondat, Szjt. 27. § (3)].*
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:
* Ezen vagyoni jog gyakorlása tekintetében a szerzõi jogi törvény közös
jogkezelést ír elõ, de lehetõvé teszi, hogy a szerzõ az Szjt. 91. § (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot tegyen.
Érintett jogosultak
8.

Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Audiovizuális mûvek képi alkotói, filmírók, filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészeti alkotómûvészek, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók
Audiovizuális mûvek képi alkotói, filmírók, filmelõállítók, képzõ-, illetve iparmûvészek, fotómûvészeti alkotások szerzõi, elõadómûvészek, hangfelvétel-elõállítók
Elõadómûvészek
Hangfelvétel-elõállítók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók, irodalmi szerzõk
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók
Zeneszerzõk, zeneszövegírók, zenemûkiadók
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9. Megjegyzés: Az 5.13. és 5.15. pontokban megjelölt
jogok elõadómûvészek és hangfelvétel-elõállítók nevében
történõ gyakorlása az elõadómûvészi 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.
Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken
kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
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514548A
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