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12. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS és 

a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

13. A  jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A  jogdíjat a  törvényes áfát is 

tartalmazó összegben kell meg*zetni.

14. A jogdíjközlemény időbeli hatálya

E jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

* * *

A díjszabást a Kjkt. 145. § (1) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2016. december 2.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  

az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának 

engedélyezése fejében �zetendő szerzői jogdíjakról és a  felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, 

valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi 

Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült 

másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért �zetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok meg�zetésének 

egyéb feltételeiről (Sz17)

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történő felhasználás tekintetében az ARTISJUS a  szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4), (5), (6) bekezdéseiben, 

továbbá a  szerzői jogok és a  szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § 

(1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, továbbá a jelen jogdíjközlemény I. Fejezet 2., 4., 

5., 6., 7., 8., 9. pontjaiban és II. Fejezet 2. és 3. pontjában meghatározott felhasználásokra az Szjt. 77. §-ában foglalt jogok tekintetében 

a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (MAHASZ) és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel 

(EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának szervezői számára a  nyilvános előadások 

engedélyezése tekintetében a felhasználás engedélyezésének feltételeit, az ennek fejében *zetendő szerzői és szomszédos jogi 

jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet

A nyilvános előadások szervezői által #zetendő jogdíjak

1. Koncert

A koncertre vonatkozó általános szabályok

1.1. Fogalma: olyan zenei előadás, amelyre a közönség a zene hallgatása céljából gyűlik össze, és amely előadáson 

a zene főszolgáltatásként kerül felhasználásra.

1.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 9%-a, de a *zetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 

a  belépődíj nélküli rendezvényekre a  7.1. vagy a  felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása 

esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.
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1.3. Mérséklések

1.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma az 50%-ot meghaladja, úgy a *zetendő szerzői jogdíj az áfát 

nem tartalmazó bevétel 6%-a.

1.3.2. A rendezvény szervezője az alábbi kedvezményekben részesülhet:

A kedvezmény feltétele minden esetben az, hogy a rendezvény után *zetendő jogdíj legalább 10 000 Ft legyen, és 

a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást kössön, amelyben 

vállalja, hogy az abban rögzített összegű szerzői jogdíjrészletet a rendezvény megtartása előtt meg*zeti.

1.3.2.1. Ha a rendezvény szervezője által a 2015. negyedik naptári negyedévben és a 2016. évben tartott rendezvények 

után megállapított szerzői jogdíj a 2016. évben az ARTISJUS számlájára be*zetésre és jóváírásra került, és e jogdíj 

kedvezmény nélkül számított összege nem éri el az 1 000 000 Ft-ot, a rendezvény szervezője 20% kedvezményben 

részesül.

1.3.2.2. Ha a rendezvény szervezője által a 2015. negyedik naptári negyedévben és a 2016. évben tartott rendezvény(ek) 

után megállapított szerzői jogdíj a 2016. évben az ARTISJUS számlájára be*zetésre és jóváírásra került, és e  jogdíj 

kedvezmény nélkül számított összege eléri vagy meghaladja

az 1 000 000 Ft-ot:

– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 6,6%,

– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 4,5%,

a 2 000 000 Ft-ot:

– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 6%,

– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 4,2%,

a 3 000 000 Ft-ot:

– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 5,5%,

– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 3,7%,

a 4 000 000 Ft-ot:

– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 5%,

– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 3,2%,

az 5 000 000 Ft-ot:

– 9%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 4,6%,

– 6%-os kiinduló szerzői jogdíjmérték esetén a *zetendő szerzői jogdíjmérték: 2,9%, 

abban az esetben, ha

– egyébként a szerzői jogdíj mértékének megállapításakor a 4,6%-os mérték lenne az irányadó, és az egy koncert után 

megállapított szerzői jogdíj összege meghaladja

a 13 000 000 Ft-ot, akkor a *zetendő szerzői jogdíjmérték 4,2%-ra,

a  16 000 000 Ft-ot, akkor a *zetendő szerzői jogdíjmérték 3,8%-ra,

a 21 000 000 Ft-ot, akkor a *zetendő szerzői jogdíjmérték 3,4%-ra

módosul.

1.4.1. Az 1.3.2.1. és az 1.3.2.2. pontokban meghatározott kedvezmények együtt nem alkalmazhatóak.

1.4.2. Az 1.3.2. pontban a kedvezmény feltételéül meghatározott szerzői jogdíjösszegek minden esetben az általános 

forgalmi adót nem tartalmazó jogdíj összegeként értendőek.

1.4.3. Az 1.3.2.2. pont szerinti szerzői jogdíj mértékeket abban az esetben is alkalmazni lehet, ha a  rendezvény 

szervezője vállalja, hogy az 1.3.2.2. pont szerinti, a százalékos jogdíjmértékek alkalmazásának feltételeként megjelölt 

jogdíjösszeget egy összegben az ARTISJUS számlájára a 2017. március 31. napjáig be*zeti. A be*zetett jogdíjösszeg 

a rendezvény szervezője által a 2017-ben szervezett rendezvények után *zetendő jogdíjba beszámítható, de abból 

a szervező részére az ARTISJUS visszatérítést abban az esetben sem teljesít, ha a rendezvény szervezője által 2017-ben 

ténylegesen *zetendő jogdíj a meg*zetett összegnél kevesebb lenne.  

1.4.4. Az 1.3.2. pont alapján a *zetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a belépődíj nélküli rendezvényekre 

a 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban 

megállapított szerzői jogdíj mértéke. 
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2. Diszkó, bál, össztánc

A diszkóra, bálra, össztáncra vonatkozó általános szabályok

2.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a  közönség szerkesztett, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján 

nyújtott zeneszolgáltatás mellett táncolhat.

2.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a *zetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 

a belépődíj nélküli rendezvényekre a jelen jogdíjközlemény 7.1. vagy a felhasználás ott meghatározott körülményeinek 

megvalósulása esetén 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontjában megállapított szerzői jogdíj mértéke.

2.3. Mérséklés

Ha a  rendezvény után *zetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a  rendezvény szervezője a  rendezvény megtartását 

megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a  rendezvény megtartása előtt 

a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet meg*zeti, 20% kedvezményben részesül.

3. Táncház

A táncházra vonatkozó általános szabályok

3.1. Fogalma: olyan rendezvény, ahol a közönség élő népzenére, illetve népzenei feldolgozásra épülő zeneszolgáltatás 

mellett táncolhat.

3.2. Jogdíj mértéke: áfát nem tartalmazó bevétel 8%-a, de a  *zetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 

a  belépődíj nélküli rendezvényekre a  7.1. vagy a  felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása 

esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.

3.3. Mérséklés

3.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma a 33%-ot meghaladja, de 66%-nál kevesebb, úgy a *zetendő 

szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 5%-a. Ha egy előadáson belül a nem védett művek száma a 66%-ot 

meghaladja, úgy a *zetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 2%-a.

3.3.2. Ha a rendezvény után *zetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását 

megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a  rendezvény megtartása előtt 

a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet meg*zeti, 20% kedvezményben részesül.

4. Műsoros előadás

A műsoros előadásra vonatkozó általános szabályok

4.1. Fogalma: olyan vegyes irodalmi és zenei, szórakoztató műsor, továbbá revü, varieté, táncbemutató, táncverseny, 

divatbemutató, lézerszínház stb., amelyet egy vagy több fellépő (közreműködő) részvételével rendeznek.

4.2. Jogdíj mértéke: az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-a, de a *zetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint 

a  belépődíj nélküli rendezvényekre a  7.1. vagy a  felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása 

esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.

4.3. Mérséklés

4.3.1. Ha egy előadáson belül a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja, úgy a *zetendő szerzői jogdíj az áfát 

nem tartalmazó bevétel 6%-a.

4.3.2. Ha a rendezvény után *zetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását 

megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a  rendezvény megtartása előtt 

a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet meg*zeti, 20% kedvezményben részesül.

5. Vegyes rendezvények

5.1. Ha az 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. pontokban felsorolt előadások bármelyike egy rendezvény (rendezvénysorozat) 

programjának keretében úgy kapcsolódik zeneművek egyidejű felhasználásával nem járó módon szakirodalmi 

művek, nagy terjedelmű szépirodalmi művek (regények) teljes felolvasásához, szakmai jellegű szóbeli előadásokhoz, 

vitákhoz, beszélgetésekhez, tájékoztatókhoz és más hasonló programrészekhez, hogy a  rendezvény teljes 

programjának írásbeli ismertetőjéből megállapítható, hogy az említett programrészek a  rendezvény 
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(rendezvénysorozat) lényeges részét alkotják, továbbá a  zeneművek nyilvános előadása és az azt nem tartalmazó 

szakmai programrészek szervesen összekapcsolódnak, akkor a *zetendő szerzői jogdíj az áfát nem tartalmazó bevétel 

4%-a, de a  *zetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a  belépődíj nélküli rendezvényekre a  7.1. vagy 

a felhasználás ott meghatározott körülményeinek megvalósulása esetén a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pontban megállapított 

szerzői jogdíj mértéke.

5.2. Ha a rendezvény a 2.1. pontban meghatározott nyilvános előadást is magában foglal, a *zetendő szerzői jogdíj az 

áfát nem tartalmazó bevétel 6%-a.

5.3. Ha a rendezvény után *zetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását 

megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben vállalja, hogy a  rendezvény megtartása előtt 

a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet meg*zeti, 20% kedvezményben részesül.

6.  Műkedvelő kulturális közösségek előadása

Művelődési intézmény vagy önkormányzat által tartósan működtetett műkedvelő kulturális közösség előadásai után, 

amennyiben az előadás a  működtető intézményben történik, előadásonként, a  közönség létszámától függően, 

a 7.1. pont, illetve a 7.2. pont szerinti szerzői jogdíjat kell *zetni.

7. Belépődíj nélküli rendezvények

7.1. Belépődíj nélküli rendezvények (például koncert, diszkó, bál egy fellépővel, kivétel a 7.2., 7.3. és 7.4. pont szerinti 

rendezvények) esetén a közönség számától függően, helyszínenként és naponta az alábbi összegű szerzői jogdíjat 

kell *zetni:

1–50 főig 2 823 Ft

51–100 főig 5 477 Ft

101–200 főig 10 625 Ft

201–500 főig 20 612 Ft

501–1 000 főig 39 162 Ft

1 001–2 000 főig 70 492 Ft

2 001–4 000 főig 119 837 Ft

4 001–6 000 főig 143 804 Ft

6 001–10 000 főig 189 822 Ft

10 001–20 000 főig 303 715 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 227 786 Ft

7.2. Fél-, egész vagy többnapos belépődíj nélküli rendezvény (például koncertek több fellépővel, majális, sör-, 

borfesztivál, búcsú, politikai, társadalmi célú rendezvény) esetén a közönség számától függően, helyszínenként és 

naponta az alábbi összegű szerzői jogdíjat kell *zetni:

1–500 főig 25 765 Ft

501–1 000 főig 48 953 Ft

1 001–2 000 főig 88 115 Ft

2 001–4 000 főig 149 796 Ft

4 001–6 000 főig 179 756 Ft

6 001–10 000 főig 237 277 Ft

10 001–20 000 főig 379 644 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 284 733 Ft

7.3. Önkormányzat vagy az önkormányzat tulajdonában álló, legalább az önkormányzat minősített többségi 

befolyásával működő közhasznú, nonpro*t gazdasági társaság által rendezett fél- vagy egész napos belépődíj nélküli 

rendezvény (például koncertek több fellépővel, majális, sör-, borfesztivál, településnap, búcsú, politikai, társadalmi 
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célú rendezvény) esetén, azzal a feltétellel, hogy a rendezvény szervezője ezt a körülményt a rendezvény Szjt. 25. § 

(4)  bekezdése alapján történő, előzetes írásos bejelentésével egyidejűleg az ARTISJUS-nak bejelenti, és az 

e körülmények fennállását szükség szerint igazolja, a 7.2. ponttól eltérően a közönség számától függően az alábbi 

összegű szerzői jogdíjat kell *zetni:

1–500 főig 18 551 Ft

501–1 000 főig 35 246 Ft

1 001–2 000 főig 63 443 Ft

2 001–4 000 főig 107 853 Ft

4 001–6 000 főig 129 424 Ft

6 001–10 000 főig 170 840 Ft

10 001–20 000 főig 273 344 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 205 008 Ft

7.4. Belépődíj nélküli, a  gyülekezési és a  véleménynyilvánítási jog gyakorlása keretében szervezett, közterületen 

tartandó rendezvény (például békés összejövetel, felvonulás, demonstráció, tüntetés) esetén a közönség számától 

függően helyszínenként és naponta az alábbi szerzői jogdíjat kell *zetni:

1–500 főig 5 153 Ft

501–1 000 főig 9 791 Ft

1 001–2 000 főig 17 623 Ft

2 001–4 000 főig 29 959 Ft

4 001–6 000 főig 35 951 Ft

6 001–10 000 főig 47 455 Ft

10 001–20 000 főig 75 929 Ft

20 000 fő felett minden megkezdett 20 000 fő után további 56 947 Ft

7.5. A  lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján elismert egyházak, nyilvántartásba vett vallási tevékenységet végző 

szervezetek (együtt: vallási közösségek) által vallási tevékenység folytatására kizárólagosan igénybe vett helyen 

megtartott hangversenyek, műsoros előadások esetén:

500 főig 1464 Ft

501–1000 főig 2994 Ft

1001–2000 főig 5804 Ft

2000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további 1505 Ft

napi szerzői jogdíjat kell *zetni. 

Nem jogdíjköteles a vallási közösségek vallásos szertartásain (pl. istentiszteleten) és vallásos ünnepségein történő 

zenefelhasználás, ha a szabad felhasználás Szjt.-ben meghatározott egyéb feltételei is fennállnak.

7.6. Mérséklés

7.6.1. Ha a  7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. pontokban megjelölt rendezvény után *zetendő jogdíj legalább 10 000 Ft, és 

a  rendezvény szervezője a  rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben 

vállalja, hogy a  rendezvény megtartása előtt a  megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet meg*zeti, 20% 

jogdíjkedvezményben részesül.

7.6.2. Ha egy rendezvényen belüli előadások során a nem védett művek aránya az 50%-ot meghaladja, a *zetendő 

szerzői jogdíj a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. pontokban megjelölt szerzői jogdíj 66,6%-a.
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8. Jótékony célú rendezvények

8.1. Irodalmi és zeneművek alkalomszerűen rendezett jótékony célú rendezvény (ilyenek különösen azok 

a  rendezvények, amelyeket a  nevelés, oktatás, egészségügy, szociális gondoskodás, bűnmegelőzés támogatására 

szerveznek) alkalmával történő nyilvános előadásának engedélyezése fejében az egyébként *zetendő szerzői jogdíj 

egyharmadát kell *zetni az alábbi feltételek együttes fennállásakor:

– a  rendezvény előadói fellépti díjban nem részesülnek, vagy fellépti díjukat teljes egészében a  rendezvényt 

megelőzően közzétett közérdekű célra ajánlják fel, és a  szervező legfeljebb az előadók rendezvényen történő 

fellépésével összefüggésben indokoltan és ténylegesen felmerült költségeit téríti meg; 

– a  szervező a  rendezvényből eredő bevételét a  rendezvény szervezésével összefüggésben igazoltan felmerült 

költségeire tekintettel (ideértve az előadóknak nyújtott költségtérítést és az egyéb indokolt és ténylegesen felmerült 

költségeket) a jogdíjszámítás alapját képező bevétel legfeljebb 20%-os mértékéig terjedő összeggel csökkentheti; és

– a szervező a rendezvényből eredő, legfeljebb az előző bekezdésben meghatározott költségek levonását követően 

fennmaradó teljes bevételét (ideértve a  közreműködők esetlegesen felajánlott fellépti díját is) a  jótékony cél 

megvalósítására nonpro*t szervezetnek ajánlja fel, és ténylegesen ki is *zeti, vagy, amennyiben a  szervező maga 

nonpro*t szervezet, saját, jótékony cél megvalósítására irányuló alaptevékenysége körében használja fel, és erről az 

ARTISJUS felé nyilatkozik.

Az ARTISJUS annak igazolására, hogy az előadás jótékony célúnak minősül, az alábbi iratok becsatolását kéri:

– a  jótékony cél igazolására a  szervező részéről a  rendezvény céljának ismertetését, valamint annak a  nonpro*t 

szervezetnek a megjelölését, amelynek részére a bevételt felajánlják, illetve a nonpro*t szervezet saját, jótékony cél 

megvalósítására irányuló alaptevékenységének ismertetését;

– a  szervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  rendezvénnyel összefüggésben milyen, legfeljebb a  bevétel 

20%-át elérően *gyelembe vehető költségei merültek fel és a  felmerült költségeket igazoló okiratokat (számlákat, 

bizonylatokat) legalább egyszerű másolati példányban;

– az előadókkal kötött megállapodás egy példányát vagy az előadók nyilatkozatát, amelyben szerepel a fellépti díjról 

való lemondás;

– annak igazolását, hogy a rendezvény szervezője a teljes bevételét nonpro*t szervezetnek átutalta vagy nonpro*t 

szervezet szervező nyilatkozatát, hogy a teljes bevételt saját, jótékony cél megvalósítására irányuló alaptevékenysége 

körében használja fel; valamint

– a bevételt felhasználó nonpro*t szervezet igazolását az átutalt összeg számláján történő jóváírásáról.

Ha a rendezvény nem minősíthető jótékony célúnak, vagy a rendezvényt szervező szerv a kért iratokat 3 napon belül 

nem csatolja be, a rendezvény után a jelen jogdíjközlemény szerint egyébként járó jogdíjat meg kell *zetni.

8.2. Mérséklés

Ha a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben 

vállalja, hogy a rendezvény megtartása előtt a megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet meg*zeti, további 

20% jogdíjkedvezményben részesül.

9. Rádió- és televízió-műsorok nyilvános előadása

Rádió- vagy televízió-műsorok nyilvános előadás keretében történő felvétele vagy közvetítése esetén az alábbiak 

szerint kell a nyilvános előadási jogdíjat *zetni:

9.1. Belépődíj nélkül:

9.1.1. Amikor a műsor főként irodalmi vagy zeneművekből áll, a közönség számától függően, előadásonként

1–50 főig 8 510 Ft

51–100 főig 16 937 Ft

101–500 főig 25 396 Ft

501–1000 főig 33 864 Ft

1000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további 25 396 Ft

szerzői jogdíjat kell *zetni.  



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 5757

9.1.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zeneművek a műsor részei, azonban a műsor nem csak irodalmi 

vagy zeneművekből áll (háttérzene) a közönség számától függően, előadásonként

1–50 főig 4 172 Ft

51–100 főig 8 510 Ft

101–500 főig 12 683 Ft

501–1000 főig 16 937 Ft

1000 fő felett minden megkezdett 1000 fő után további 8 510 Ft

szerzői jogdíjat kell *zetni.  

9.2. Belépődíj szedése esetén:

9.2.1. Amikor a  műsor főként irodalmi vagy zeneművekből áll, az áfával csökkentett bevétel 9%-át kell szerzői 

jogdíjként *zetni, de a *zetendő szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a 9.1.1. pontban megállapított szerzői jogdíj 

mértéke.

9.2.2. Azokban az esetekben, amikor irodalmi vagy zeneművek a műsor részei, azonban a műsor nem csak irodalmi 

vagy zeneművekből áll (háttérzene), az áfát nem tartalmazó bevétel 7%-át kell szerzői jogdíjként *zetni, de a *zetendő 

szerzői jogdíj nem lehet kevesebb, mint a 9.1.2. pontban megállapított szerzői jogdíj mértéke.

9.3. Mérséklés

Ha a rendezvény szervezője a rendezvény megtartását megelőzően az ARTISJUS-szal megállapodást köt, amelyben 

vállalja, hogy a  rendezvény megtartása előtt a  megállapodásban rögzített összegű jogdíjrészletet meg*zeti, 20% 

jogdíjkedvezményben részesül.

10. Nyilvános családi események

10.1. Az önkormányzatok által rendezett családi ünnepségek (esküvő, névadó stb.) keretében felhasznált zenei és 

irodalmi művek után eseményenként 481 Ft szerzői jogdíjat kell *zetni, függetlenül attól, hogy ezen esemény(ek) 

után az önkormányzatnak keletkezik-e bevétele.

10.2. Rendezvényszervezők által rendezett családi ünnepségek (születésnap, eljegyzés, esküvő, keresztelő stb.) 

keretében felhasznált zenei és irodalmi művek után a rendezvény szervezőjénél keletkezett áfa nélküli bevétel 8%-át, 

eseményenként legalább 4080 Ft szerzői jogdíjat kell *zetni.

10.3. Temetések (ravatalozás, búcsúztatás, szórás, sírhoz kísérés) során felhasznált zenei és irodalmi művek után 

temetésenként 1227 Ft szerzői jogdíjat kell *zetni.

11. Járulékos jellegű zenefelhasználás

11.1. A  jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső olyan rendezvény során, ahol főszolgáltatásként élőzenei nyilvános 

előadás történik, azt megelőzően, annak szünetében vagy azt követően járulékos jellegű gépzene-felhasználás után 

az előadás szervezője köteles az egyébként a  jelen jogdíjközlemény alapján *zetendő szerzői jogdíj 2%-ának 

megfelelő mértékű további szerzői jogdíjat *zetni.

12. Rendelkezések az ARTISJUS-nak az EJI és a MAHASZ által adott megbízás  alapján

12.1. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső bármely rendezvény során a főszolgáltatásként megvalósuló nyilvános 

előadást megelőzően, annak szünetében vagy azt követően járulékos jelleggel kereskedelmi célból kiadott 

hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen nyilvánossághoz közvetítésére kerül sor, 

az előadás szervezője köteles a  jelen jogdíjközlemény alapján *zetendő szerzői jogdíjon felül további, a  jelen 

jogdíjközlemény I. Fejezet 11.1. pontja szerint *zetendő jogdíj 30,5%-ának megfelelő mértékű, az előadóművészek és 

a  hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) megillető szomszédos jogi jogdíjat is 

meg*zetni.

12.2. Ha a jelen jogdíjközlemény hatálya alá eső rendezvényen a főszolgáltatásként megvalósuló nyilvános előadás 

alatt, ahhoz kapcsolódóan kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült másolat közvetlen 
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nyilvánossághoz közvetítésére kerül sor (az előadáshoz hangfelvételt is használnak), az előadás szervezője köteles 

a jelen jogdíjközlemény alapján *zetendő szerzői jogdíjon felül további 30,5%, az előadóművészek és hangfelvétel-

előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) megillető szomszédos jogi jogdíjat is meg*zetni.

12.3. A  jogdíjközlemény szomszédos jogi jogdíjra vonatkozó rendelkezéseit az EJI és a  MAHASZ az ARTISJUS-szal 

egyetértésben határozza meg. Az ARTISJUS az EJI-t és a MAHASZ-t a velük kötött megállapodás szerint tájékoztatja 

a  szomszédos jogi jogdíjak érvényesítésével összefüggő kérdésekről, és a  felhasználók által be*zetett jogdíjat 

a  megállapodás rendelkezéseinek megfelelően a  részükre átadja. Az EJI és a  MAHASZ az átvett jogdíjakat közös 

jogkezelő egyesületként történt nyilvántartásba vétele alapján és az erre vonatkozó szabályok szerint a  jogosultak 

között felosztja. A  szomszédos jogi jogdíjak érvényesítését az ARTISJUS közös jogkezelő egyesületként történt 

nyilvántartásba vétele és a Kjkt. 9. § (1) bekezdése alapján saját nevében végzi.

II. Fejezet

Közös rendelkezések

1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában a felhasználó a nyilvános előadás szervezője. A szerzői jogdíjat a felhasználó 

köteles *zetni. Abban az esetben, ha a nyilvános előadáshoz kapcsolódóan bevétel keletkezik, a nyilvános előadás 

szervezőjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépődíj, valamint a bármely jogcímen a nyilvános 

előadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (támogatás, reklám- és szponzorbevétel stb.) megillet. 

Ha  a  nyilvános előadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a  szervező által igénybe vett harmadik 

személy (szervezet) szervezi, a  rendezvény szervezőjének a  harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőt kell 

tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevőnél keletkezik. Ebben az esetben 

a  harmadik személyt (szervezetet) a  szervezésért (közreműködésért) megillető (megbízási vagy egyéb) díj nem 

minősül bevételnek.

2.1. Ha a helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy személy helyiségében, területén úgy 

rendeznek műsoros előadást, hogy arra a jelen jogdíjközlemény alapján engedélyt nem szereznek, illetve a jogdíjat 

nem *zetik meg (jogsértő felhasználás), a  helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy 

személy köteles a műsoros előadás szervezője nevének és pontos címének, valamint a jelen jogdíjközlemény szerinti 

*zetendő jogdíj összegének megállapításához szükséges adatok megjelölésével az ARTISJUS-nak adatot szolgáltatni. 

[Szjt. 94. § (1) bekezdés d) pontja és 94. § (4) és (6) bekezdés]. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek az ARTISJUS 

felszólítását követő elmulasztása esetén, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján a jogdíjjal megegyező 

összegű kártérítést köteles *zetni a  helyiséggel, területtel rendelkezni jogosult és műsoros előadás megtartása 

céljából hasznosító szervezet vagy személy.

2.2. Ha a helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító szervezet vagy személy helyiségében, területén úgy 

rendeznek műsoros előadást, hogy arra a jelen jogdíjközlemény alapján engedélyt nem szereznek, illetve a jogdíjat 

nem *zetik meg (jogsértő felhasználás), az ARTISJUS a  helyiséget, területet műsoros előadás céljára hasznosító 

szervezettel vagy személlyel szemben az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontjában és 94. § (3) bekezdésében meghatározott 

igényeket érvényesíti.

3.1. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zeneművek és irodalmi művek felhasználásának megkezdését és a már 

megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban előzetesen köteles az 

ARTISJUS-nak bejelenteni.

3.2. Ha a  zene- és irodalmi művek nyilvános előadása körében a  felhasználó a  felhasználás megkezdésére vagy 

megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdése] nem vagy valótlan tartalommal 

tesz eleget, és az ARTISJUS csak az ellenőrzés során szerez tudomást a  tényleges felhasználásról, az Szjt. 25. § 

(6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére – költségátalány 

*zetésére köteles, amelynek összege a *zetendő szerzői jogdíj összegével egyezik meg.

4.1. A  rendezvény szervezője a  rendezvényt követő 3 napon belül vagy az ARTISJUS-szal kötött megállapodásban 

meghatározott egyéb határidőre köteles a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat rendelkezésre bocsátani és az 

ezeket alátámasztó iratokat becsatolni.
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4.2. Amennyiben a szervező bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az ARTISJUS kérheti a  szervezőnek az 

elszámolás alapjául szolgáló adatokra (pl. bevételre) vonatkozó összes iratát és/vagy bizonylatát, vagy előzetes 

egyeztetést követően betekinthet a rendezvénnyel kapcsolatos elszámolásaiba.

4.3. Amennyiben a felhasználó a szerzői jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem 

vagy hiányosan tesz eleget, valótlan adatszolgáltatást nyújt, vagy a felhasználó által megadott adatszolgáltatásban 

szereplő adatok nem egyeznek az ARTISJUS ellenőrzése során rögzített adatokkal, az ARTISJUS a szerzői jogdíj alapját 

és a *zetendő jogdíjat az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésére álló adatok 

(pl. írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása stb.) alapján állapítja meg. 

Az ellenőrzés során az ARTISJUS jogosult betekinteni a  felhasználó azon irataiba, pénzügyi dokumentumaiba és 

elszámolásaiba, amelyek a jogdíj megállapításához kapcsolódnak.

5. A  felhasználó köteles a  felhasznált művekről műsorközlést adni, amely műsorközlésnek tartalmaznia kell az 

előadáson elhangzott művek címét és szerzőinek, át- vagy feldolgozóinak nevét, valamint az elhangzás időtartamát. 

A műsorközlést a rendezvényt (sorozatrendezvény esetén az utolsó előadást) követő 3 munkanapon belül írásban 

vagy az ARTISJUS-hoz bejelentett elektronikus levélcíméről elektronikus levélben, illetve az ARTISJUS által e célból 

fenntartott online felületen keresztül elektronikus úton köteles közölni az ARTISJUS-szal [a továbbiakban: 

a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. § (1) bekezdés].

6.1. Az ARTISJUS a szerzői jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, a műfelhasználás módját és mértékét, valamint 

a jogdíj felosztás alapjául szolgáló adatokat a helyszínen ellenőrizheti.

6.2. Ha a  felhasználó a  jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti, és mulasztását az 

ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 5. pontban meghatározott esedékességétől 

számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles *zetni. A kötbér mértéke a késedelem 

minden napjára a felhasználó által *zetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft.

6.3. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti, 

úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás 

teljesítési kötbért köteles *zetni, amelynek mértéke megegyezik a  6.2. pontban meghatározott késedelmi kötbér 

mértékével.

7.1. A  személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadás szerzői jogdíját az előadástól 

számított 3 napon belül kell meg*zetni [Szjt. 25. § (5) bekezdés].

7.2. A 7.1. ponttól különböző esetekben, tekintettel arra, hogy a felhasználási engedély megadásának feltétele a jogdíj 

meg*zetése, a jogdíjat a felhasználás megkezdésének napjáig kell meg*zetni.

7.3. Ha a felhasználó a jogdíj*zetéssel késedelembe esik, a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatot köteles *zetni, 

a törvényes késedelmi kamat*zetés kezdő napja a jogdíj*zetés 7.1., illetve a 7.2. pont szerinti esedékességét követő 

nap. Amennyiben a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött, és a  jogdíj*zetéssel késedelembe 

esett, a Ptk. szerinti behajtási költségátalányt is köteles meg*zetni.  

7.4. A  felhasználóval kötött felhasználási szerződés a  jogdíj*zetés esedékességét a  7.3. pontban meghatározott 

időponttól eltérően is meghatározhatja. Ha a  felhasználó a  jogdíjat a  szerződésben meghatározott határidőig 

elmulasztja meg*zetni, és ezáltal a felhasználásra engedélyt nem szerez, a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatot 

a 7.3. pont szerint köteles meg*zetni.

7.5. A jogdíjkövetelés az esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A jogdíjközleményben megállapított 

bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a  jogdíjról a  felhasználónak küldött értesítés és 

a felhasználónak küldött, a jogdíj meg*zetésére szóló felszólítás vagy a jogdíj kiszámításához szükséges bármely adat 

szolgáltatására történő felszólítás, valamint a felhasználó által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az ARTISJUS 

a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.

8. A jogdíjat külön-külön kell *zetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nem csak a jelen jogdíjközlemény 

hatálya alá, hanem a vendéglátó üzletekre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „V” jelű), illetve az üzletek és egyéb 

zenefelhasználók általi nyilvános előadásokra vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „K” jelű) jogdíjközlemény 

hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben a  jelen jogdíjközlemény és a „V”, illetve „K” jelű jogdíjközlemény szerinti 

jogdíjat is meg kell *zetni. Külön-külön kell a jogdíjat *zetni akkor is, ha a zenefelhasználások egy épületben vagy 

légtérben történnek.
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9.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, 

a  felhasználási engedélyeket megadni, a  jogdíjigényeket érvényesíteni, a  jogdíjakra nézve a  felhasználóknak 

jogdíj*zetési értesítőt, illetve számlát kibocsátani és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni. 

Az ARTISJUS a  jelen jogdíjközlemény alapján a  felhasználási engedély megadását a  jogdíj meg*zetésétől teszi 

függővé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj meg*zetésével egy időben szerzi meg. A felhasználás megkezdése előtt 

meg*zetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a meg*zetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékű 

felhasználási engedélyt szerez. Részlet*zetési megállapodás esetén az utolsó jogdíjrészlet meg*zetésével a szervező 

felhasználási engedélye a  felhasználás megkezdésére visszaható hatállyal a meg*zetett szerzői jogdíjjal arányosan 

bővül, illetve a megtartott nyilvános előadáshoz szükséges mértékűvé válik.

9.2. Az ARTISJUS a  felhasználóval való kapcsolattartásra, az 5. ponton túlmenően is, elektronikus utat biztosíthat. 

Ebben az esetben az ARTISJUS és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás 

szabályozza.

10.1. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan *zetést, amely előfeltétele a jelen 

jogdíjközleményben felsorolt rendezvényen való részvételnek (belépőjegy, műsormegváltás, adományjegy, 

támogatójegy, csoportok részére szervezett idegenforgalmi jellegű rendezvények részvételi díja, meghívó, egyéni 

azonosító és hasonló részvételi díjak).

10.2. A  jelen jogdíjközlemény I. Fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 8.2. és 9.2. pontjainak alkalmazásában bevételen az eladott 

jegyekből, bérletekből származó bevételt, valamint a bármilyen forrásból származó be*zetést és támogatást (például 

egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a  bármilyen jogcímen befolyó reklám- és szponzorbevételt), 

továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet 

beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

10.3. Hozzá kell számítani a  bevételhez a  térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben 

a  szerzői jogdíjalap megállapításához a  kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy 

ellenértékét kell *gyelembe venni. Ha a szerzői jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt 

az áfa nélküli bevétel értendő. 

10.4. A bevételből bizonylatok alapján levonható 

– a  kiemelt (VIP) közönségtagok részére nyújtott olyan szolgáltatások értéke, amelyet a  belépődíj tartalmaz, de 

közvetlenül nem függenek össze a  zenefelhasználással (reklámajándék, ingyenes parkolás, közlekedés); nem 

sorolható ebbe a körbe a vendéglátó szolgáltatás, amelynek ellenértékét bevételnek kell tekinteni;

– a térítésmentesen átadott (szakmai, tisztelet- stb.) jegyek ellenértékéből az összes eladott jegy legfeljebb 5%-nak 

megfelelő, a  legalacsonyabb értékű jegy ellenértékének *gyelembevételével számított rész, ha a  szervező 

a  térítésmentes jegyeket olyan személynek vagy szervezetnek adja át, aki/amely szponzori támogatást nyújtott 

a rendezvényhez. A szervező köteles teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozni

– a térítésmentes jegyeket átvevő személy/szervezet pontos nevéről,

– az átadott jegyek számáról,

– arról, hogy a  személytől/szervezettől szponzori támogatást kapott, és arról a  rendezvény bevételei között 

a mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelően beszámol.

10.5. Nem kell alkalmazni a térítésmentes (szakmai, tisztelet- stb.) jegyekre a 10.3. és 10.4. pontot, ha a térítésmentes 

jegyek számát a szervező jegyértékesítő vállalkozás által kiállított eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

jegyelszámolással igazolja az ARTISJUS felé. Ebben az esetben a szervező az egyébként *zetendő jogdíjon felül köteles 

a térítésmentes jegyek száma szerint, az I. Fejezet 7.1. vagy, amennyiben a felhasználás ott meghatározott körülményei 

megvalósulnak, a 7.2., 7.3., illetve 7.4. pont alapján kiszámított jogdíjat is meg*zetni.  

11. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, amelynek 

az ARTISJUS-szal szemben egy hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és a  felhasználás mértékére, illetve 

a  felhasznált művekre (teljesítményekre) vonatkozó adat- (például műsor-) közlési kötelezettségének [Kjkt. 59. § 

(1) bekezdés] határidőben eleget tett.

12.1. A felhasználókkal, illetve a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentős részét megfelelően 

képviselő országos vagy regionális érdekképviseleti szervezetekkel a  jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben 

meghatározott tételes vagy %-os jogdíj*zetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerződést 

is köthet.
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12.2. Átalánydíjas felhasználási szerződés a jogdíjközlemény megfelelő pontjaiban meghatározott feltételek fennállása 

mellett is csak akkor köthető, ha

– az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, és 

a  felhasználás mértékére vonatkozó adat- (például műsor-) közlési kötelezettségének a Kjkt. 59.  § (1) bekezdésre 

*gyelemmel eleget tett,

– az átalánydíjas felhasználási szerződés megkötését a felhasználás sajátos körülményei vagy a felhasználás és ennek 

folytán a  felhasználó által *zetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, vagy a  felhasználók jelentős részének azonos 

országos vagy regionális érdekképviseleti szervben való önkéntes tagsága és az érdekképviseleti szerv felhasználási 

szerződés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé és indokolttá teszi.

12.3. Az átalányszerződések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerződésekkel érintett felhasználók között az 

egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos 

kedvezményeket biztosít [Kjkt.  58. § (1) bekezdés].

12.4. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalányszerződés, ha az 

érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) szerzői jogdíj *zetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy 

az érintett felhasználók által *zetendő szerzői jogdíj kiszámításához/meg*zetéséhez szükséges, a  felhasználás 

mértékére, illetve a felhasznált művekre (teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti, és az ARTISJUS-nak továbbítja, 

és/vagy a szerzői jogdíj*zetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

12.5. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdekképviseleti szerveknek az Európai Bizottság 

2014. augusztus 8-i 868/2014/EU rendeletének mellékletében a  NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén 

működő regionális érdekképviseleti szervek minősülnek.

12.6. Az ARTISJUS a jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíj*zetéshez 

képest eltérő mértékű és eltérő módon megállapított jogdíj*zetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet, 

valamint ebben a  jogdíjközleménytől eltérően határozhatja meg a  felhasználás egyéb feltételeit is, ha ezzel 

a felhasználás megkezdését vagy folytatását ösztönző jogdíj*zetési vagy egyéb szerződéses feltételek meghatározását 

segíti elő. Az ilyen felhasználási szerződés hatálya legfeljebb 3 naptári hónapra szólhat. Az ARTISJUS az ilyen 

felhasználási szerződés feltételeit az érintett felhasználói kör megjelölésével honlapján közzéteszi, és a közzétételtől 

számított öt munkanapon belül a szerződés megkötését igénylő felhasználókkal a felhasználási szerződést a közzétett 

feltételekkel megköti. A felhasználó a felhasználási szerződésben köteles vállalni, hogy a jelen pont szerinti szerződés 

hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra a  jelen jogdíjközlemény szerint a  felhasználási 

engedélyt megszerzi, és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat meg*zeti.

13.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke *gyelembe veszi, hogy a jelen jogdíjközleményben 

meghatározott felhasználások során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a felhasználó 

bizonyítja [Kjkt. 10.  § (1) bekezdés], hogy a  felhasználás – *gyelemmel az átdolgozott, feldolgozott művekre is – 

kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, vagy amelyek mindegyike a folklór 

alkotásának minősül, vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó 

nyilvános előadás esetén, kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve 

a védelmi idő eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell *zetni.

13.2. A  jelen jogdíjközlemény alapján a szerzői művek nyilvános előadása és a szomszédos jogi védelem alatt álló 

hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell *zetni. Abban 

az esetben, ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során olyan szerzői 

művek jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános előadása valósul meg, amelyekre nézve szerzői jogi 

védelem nem áll fenn, vagy amelyekre a  szerzői jogdíjat egyéb okból nem kell meg*zetni, illetve ezen okokból 

a szerzői jogdíjat csökkentett mértékben kell meg*zetni, úgy a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjat olyan 

mértékben kell meg*zetni, amilyen mértékben az a  felhasználás jelen jogdíjközlemény szerint *gyelembe vett 

körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.

13.3.1. A  jelen jogdíjközleményben megállapított szerzői jogdíjak mértéke *gyelembe veszi, hogy a  jelen 

jogdíjközleményben meghatározott felhasználások során olyan művek felhasználása is megtörténhet, amelyeknek 

a  szerzője a Kjkt. 18. § (1) bekezdése alapján a  kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott. 

Ha a felhasználó bizonyítja, hogy a felhasználás – *gyelemmel a több szerző által alkotott, átdolgozott, feldolgozott 

művekre is – kizárólag olyan műveket érint, amelyek mindegyikének szerzője a Kjkt. 18. § (1) bekezdése alapján 

a kiterjesztett hatályú közös jogkezelés ellen hatályosan tiltakozott, a felhasználás fejében az ARTISJUS-nak szerzői 

jogdíjat nem kell *zetni. 
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13.3.2. Ha egy rendezvényen a felhasználás legalább 50%-ban, de 80%-ot el nem érve a 13.3.1. pontban meghatározott 

műveket érint, a  szervező az ARTISJUS részére az I. Fejezetben meghatározott szerzői jogdíj 66,6%-át köteles 

meg*zetni, valamint, ha egy rendezvényen a felhasználás legalább 80%-ban, de 100%-ot el nem érve a 13.3.1. pontban 

meghatározott műveket érint, a szervező az ARTISJUS részére az I. Fejezetben meghatározott szerzői jogdíj 33,3%-át 

köteles meg*zetni. A jelen pont alkalmazásának feltétele, hogy a szervező

– a  rendezvényt megelőzően legalább 3 nappal az ARTISJUS-hoz bejelentse, hogy a  rendezvényen a  13.3.1. pont 

szerinti műveket is fel fog használni, és alkalmazni kívánja a jelen pont szerinti jogdíjszámítást;

– vállalja, hogy az ARTISJUS számára lehetővé teszi a rendezvény helyszínen történő ellenőrzését;

– az előadóművész(ek)től hozzájárulást kér az előadásnak az előadáson elhangzott művek ARTISJUS általi 

ellenőrzésének célját szolgáló rögzítéséhez, és amennyiben ehhez az előadóművészek hozzájárulnak, az előadást 

e célból kép- vagy hangfelvételen rögzíti, és a rögzített előadást az ARTISJUS részére ellenőrzési célra átadja;

– a  jelen díjszabás II. Fejezet 5. pontja szerinti műsorközlést az ARTISJUS felé határidőben és hiánytalanul, abban 

a 13.3.1. pont hatálya alá tartozó és nem tartozó művek lejátszási idejének másodperc pontosságú közlésével teljesíti. 

Ha a szervező az ARTISJUS részére a rögzített előadást átadja, azt az ARTISJUS kizárólag a jelen pont szerinti jogdíj 

kiszámításához szükséges ellenőrzéshez használja fel, tartalmáról jegyzőkönyvet készít, majd az átadott példányt az 

előadástól számított 6 hónapon belül megsemmisíti, illetve véglegesen törli. A  jelen pont alkalmazása nem érinti 

a szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíj mértékét és annak meg*zetését, azaz a szomszédos jogi jogosultaknak 

járó jogdíjat úgy kell kiszámítani és meg*zetni, mintha az összes szerzői mű nyilvános előadásának engedélyezését az 

ARTISJUS végezné.  

14. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedély nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai művek 

vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi művek és a nagyobb terjedelmű nem színpadra 

szánt szépirodalmi művek (például regények) teljes terjedelemben történő előadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].

15. A  jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott nyilvános előadás esetén a  közzétett szerzői 

jogdíjmértékek megállapításánál alkalmazott elvek és arányok *gyelembevételével az ARTISJUS által esetenként 

megállapított szerzői jogdíj *zetendő.

16. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát 

is tartalmazó összegben kell meg*zetni.

III. Fejezet

A jogdíjközlemény időbeli hatálya

A fenti jogdíjközlemény 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

* * *

A díjszabást a Kjkt. 145. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2016. december 2.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter


