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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  

a vendéglátó üzletek és szálláshelyek 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 (V17)

Az e 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) bekezdésében, 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 77. §-ban foglalt jogok 

tekintetében a  Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel (a továbbiakban: MAHASZ) és az 

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel (a továbbiakban: EJI) egyetértésben az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános 

előadásának, illetve nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezése, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy 

arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítése tekintetében, valamint

– a II. Fejezet 1. f ), 1. g), 1. j), 1. m) és 2. pontja esetében az Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében a szerzők, 

továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az előadóművészek és a  hangfelvétel-előállítók javára a  FilmJus 

Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel, 

a MAHASZ-szal, valamint az EJI-vel egyetértésben a rádió- vagy televízió-szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték 

útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték 

útján vagy egyéb módon – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan 

és csonkítatlan továbbközvetítése (másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) tekintetében

a felhasználás engedélyezésének fejében ;zetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint 

a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Fejezet

Vendéglátó üzletek zenefelhasználása

1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a  2., 3., 4., 5. és 12. pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történő 

háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni:

1. a) Budapesten naponta

A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 20 óráig nyitva

I. kategória: 1232 Ft 1070 Ft 930 Ft 772 Ft

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja.

II. kategória: 822 Ft 715 Ft 620 Ft 515 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel- és salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el az 

I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.
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A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 20 óráig nyitva

III. kategória: 656 Ft 570 Ft 495 Ft 412 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el 

a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 524 Ft 454 Ft 395 Ft 329 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó 

üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

nem érik el.

V. kategória: 349 Ft 303 Ft 263 Ft 219 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, 

melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el.

1. b) 50 000 főnél nagyobb lakosságszámú településen naponta

A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. kategória: 1053 Ft 914 Ft 795 Ft 660 Ft

A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja.

II. kategória: 703 Ft 611 Ft 530 Ft 440 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el  

az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 560 Ft 487 Ft 423 Ft 352 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el 

a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 448 Ft 388 Ft 337 Ft 281 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó 

üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

nem érik el.
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A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

V. kategória: 298 Ft 259 Ft 225 Ft 187 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, 

melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el.

1. c) 10 001–50 000 fős lakosságszámú településen naponta

A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. kategória: 900 Ft 782 Ft 679 Ft 564 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja.

II. kategória: 601 Ft 522 Ft 453 Ft 376 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el  

az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 479 Ft 416 Ft 362 Ft 301 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el 

a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 383 Ft 332 Ft 288 Ft 240 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó 

üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

nem érik el.

V. kategória: 255 Ft 221 Ft 192 Ft 160 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, 

melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el.
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1. d) 5001–10 000 fős lakosságszámú településen naponta

A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. kategória: 769 Ft 668 Ft 580 Ft 482 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja.

II. kategória: 513 Ft 446 Ft 387 Ft 322 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, 

valamint étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, 

kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és 

egyéb vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el  

az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 409 Ft 356 Ft 309 Ft 257 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el  

a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

IV. kategória: 327 Ft 283 Ft 246 Ft 205 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó 

üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

nem érik el.

V. kategória: 218 Ft 189 Ft 164 Ft 137 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, 

melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el.

1. e) 1001–5000 fős lakosságszámú településen naponta

A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. kategória: 658 Ft 571 Ft 496 Ft 412 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja.
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A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

II. kategória: 439 Ft 381 Ft 331 Ft 275 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek 

vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 

nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el  

az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 350 Ft 304 Ft 264 Ft 220 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá 

cukrászda, étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek 

megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve  

az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt 

üzletek színvonalát.

IV. kategória: 280 Ft 242 Ft 211 Ft 176 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó 

üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

nem érik el.

V. kategória: 186 Ft 161 Ft 140 Ft 117 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, 

melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el.

1. f ) 1000 fő alatti lakosságszámú településen naponta

A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

I. kategória: 562 Ft 488 Ft 424 Ft 352 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi 

szálláshelyek vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú 

szolgáltatást nyújtanak, és amelyek megjelenése és 

szolgáltatása a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

meghaladja.

II. kategória: 375 Ft 326 Ft 283 Ft 235 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó, 

kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb 

vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek 

vendéglátó üzleteivel megegyező színvonalú szolgáltatást 

nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása 

meghaladja a III. kategóriába, de nem éri el  

az I. kategóriába sorolt üzletek színvonalát.

III. kategória: 299 Ft 260 Ft 226 Ft 188 Ft

Étterem, söröző, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá 

cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, 

amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja  

a IV., illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába 

sorolt üzletek színvonalát.
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A jogdíj meg;zetése szempontjából alkalmazott besorolás
24 órán túl 

nyitva
24 óráig nyitva 22 óráig nyitva 21 óráig nyitva

IV. kategória: 239 Ft 207 Ft 180 Ft 150 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó 

üzlet, amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát 

nem érik el.

V. kategória: 159 Ft 138 Ft 120 Ft 100 Ft

Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, 

melyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik 

el.

1. g) Az 1. a)–1. f ) pontban a  24 órán túli nyitva tartás esetére meghatározott jogdíjat kell meg;zetni azokban az 

esetekben, ha a vendéglátó üzlet akár folyamatosan („non-stop”) nyitva tart, akár éjszaka nyit ki, és 24 és 4 óra között 

bármilyen időtartamban nyitva tart.

2. Négy- és ötcsillagos szálláshelyek vendéglátó üzleteiben háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén, 

50 000 fő alatti lakosságszámú településen [I. Fejezet 1. c), 1. d), 1. e), 1. f ) pontja]  az 1. b) pont I. kategória szerinti 

szerzői jogdíjakat kell meg;zetni.

3. Autópályák, autóutak parkolóiban, pihenőhelyein lévő vendéglátó üzletekben történő háttérjellegű élőzene- vagy 

gépzene-felhasználás esetén az 1. b) pont szerinti szerzői jogdíjat kell meg;zetni.

4. Üzemanyagtöltő állomások vendéglátó üzleteiben háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén – ha 

a vendéglátó üzlet egy légtérben van az üzemanyag-értékesítést végző kereskedelmi üzlettel és az értékesítést végző 

üzemeltető személye a két értékesítési helyen megegyezik – 100 Ft szerzői jogdíjat kell ;zetni naponta.

5. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén 1537 Ft szerzői 

jogdíjat kell ;zetni naponta.

6. Zenegép útján történő zenefelhasználás: Ha az 1–5. és a 13.1. pontban meghatározott gépzene-felhasználás olyan 

eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internetterminál) valósul meg, amely lehetővé 

teszi, hogy a  közönség tagja – az általa ;zetett külön díj ellenében – egyénileg válassza ki a  meghallgatni kívánt 

zeneművet, az 1–5., illetve a 13.1. pontban megállapított szerzői jogdíj 10%-kal emelkedik.

7. Diszkó program, táncos rendezvény keretében történő gépzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.1. pontja) esetén az 

alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni alkalmanként:

a) Budapesten  6897 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban   5448 Ft

c) Egyéb településen  3644 Ft

8. Zenés táncos rendezvény (pl. bál) esetén, ha annak során kizárólag élőzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.2. pontja) 

történik, az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni alkalmanként:

a) Budapesten   8642 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban  6828 Ft

c) Egyéb településen  4566 Ft

9. Fő műsorszám (rendezvény) keretében történő gépzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.1. pontja) – előadóművész 

(táncos, artista stb.) fellépése, karaoke műsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzői jogdíjat 

kell ;zetni alkalmanként:

a) Budapesten  2754 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban  2474 Ft

c) Egyéb településen  1930 Ft
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10. Fő műsorszám (rendezvény) keretében történő kizárólag élőzene-felhasználás (IV. Fejezet 15.2. pontja) 

– előadóművész (énekes, zenész stb.) fellépése – esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni alkalmanként:

a) Budapesten  3448 Ft

b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban  3100 Ft

c) Egyéb településen  2414 Ft

11. Befogadóképességgel kapcsolatos rendelkezések

11.1. Az 1., 2., 3., 4., 5.1., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzői jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap 

szerzői jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátó üzletben, illetve a rendezvény során nem szednek 

belépődíjat, illetve nincs kötelező fogyasztás, a vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve:

a) 1–50 főig az alap szerzői jogdíjat,

b) 51–100 főig az alap szerzői jogdíj 10%-kal növelt összegét,

c) 101–200 főig az alap szerzői jogdíj 20%-kal növelt összegét,

d) 201–300 főig az alap szerzői jogdíj 35%-kal növelt összegét,

e) 300 fő felett az alap szerzői jogdíj 50%-kal növelt összegét

kell meg;zetni.

11.2. A vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve az 5.2. pontban meghatározott felhasználás esetén, az ott 

megállapított szerzői jogdíjat alap szerzői jogdíjnak tekintve, a  11.1. pont szerint növelt összegben kell a  szerzői 

jogdíjat meg;zetni.

12. A belépődíjjal és a kötelező fogyasztással kapcsolatos rendelkezések

12.1. Az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzői jogdíjakon felül belépődíj szedése esetén a helyiség 

befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után a két legdrágább belépődíjnak megfelelő összegű 

további szerzői jogdíjat kell ;zetni.

12.2. A  7., 8., 9. és 10. pontban meghatározott, valamint eseti (nem heti vagy havi rendszerességgel ismétlődő) 

rendezvény esetén az 1., 2., 3., 4. és 6. pontban meghatározott szerzői jogdíjakon felül, ha kötelező fogyasztási díj van, 

a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fő után egy kötelező fogyasztási díjnak megfelelő 

összegű további szerzői jogdíjat kell ;zetni.

13. Alkalmi árusítást végző vendéglátó üzletek zenefelhasználása: egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó, 

önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végző vendéglátó üzletek üzemeltetőinek, valamint egyedi 

gasztronómiai rendezvények (pl. borvacsorák) esetén függetlenül attól, hogy mely településen történik a felhasználás, 

az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni:

13.1. A 7., 8., 9. és 10. pont alá nem tartozó, háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén naponta:

a) 1–100 főig  1849 Ft

b) 101–200 főig  2195 Ft

c) 201–500 főig  2852 Ft

d) 500 fő felett  3722 Ft

13.2. A 7., 8., 9. és 10. pont alá tartozó felhasználások esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni alkalmanként:

a) diszkó program, táncos rendezvény keretében történő gépzene-felhasználás esetén  6897 Ft

b) zenés táncos rendezvény keretében történő élőzene-felhasználás esetén  8642 Ft

c) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő gépzene-felhasználás esetén  2754 Ft

d) fő műsorszám (rendezvény) keretében történő élőzene-felhasználás esetén  3448 Ft
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II. Fejezet

Szálláshelyek zenefelhasználása

1. Szálláshelyeken történő zenefelhasználás esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni:

1. a) Szállodák közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttérjellegű élőzene- 

vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni havonta:

– 5* és 4* szállodákban  19 869 Ft

– 3* szállodákban  13 214 Ft

– 2* és 1* szállodákban  7 209 Ft

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten 

háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is.

1. b) Szállodák olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik, 

és  háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni 

havonta:

– 5* és 4* szállodákban  41 560 Ft

– 3* szállodákban  25 025 Ft

– 2* és 1* szállodákban  16 913 Ft

1. c) Panziók közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő háttérjellegű élőzene- 

vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni havonta:

– Budapesten   10 319 Ft

– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban  9 407 Ft

– Városokban  6 897 Ft

– Egyéb településen  5 571 Ft

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten 

háttérzene jellegű gépzene-felhasználást is.

1. d) Panziók olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik, és 

háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni 

havonta:

– Budapesten   18 661 Ft

– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban  16 795 Ft

– Városokban  12 367 Ft

– Egyéb településen  10 205 Ft

1. e) Szállodák szobáiban történő gépzene-felhasználás esetén a szálloda szobaszámától és a besorolásától függően, 

100%-os számított szobakihasználtság esetén az alábbi szerzői jogdíjat kell ;zetni havonta:

Szobák

száma

Gépzene-felhasználás

5* szálloda 4* szálloda 3* szálloda 2* szálloda 1* szálloda

1–25 17 051 Ft 16 540 Ft 16 043 Ft 15 562 Ft 15 095 Ft

26–50 32 436 Ft 31 463 Ft 30 519 Ft 29 604 Ft 28 716 Ft

51–100 50 865 Ft 49 339 Ft 47 859 Ft 46 423 Ft 45 030 Ft

101–150 64 871 Ft 62 924 Ft 61 037 Ft 59 206 Ft 57 429 Ft

151–200 75 250 Ft 72 993 Ft 70 803 Ft 68 679 Ft 66 618 Ft

201–250 79 012 Ft 76 642 Ft 74 342 Ft 72 112 Ft 69 949 Ft

251–300 82 774 Ft 80 291 Ft 77 882 Ft 75 546 Ft 73 279 Ft

301–350 86 536 Ft 83 940 Ft 81 422 Ft 78 979 Ft 76 610 Ft

351–400 90 298 Ft 87 589 Ft 84 961 Ft 82 413 Ft 79 940 Ft

401–500 94 060 Ft 91 238 Ft 88 501 Ft 85 846 Ft 83 271 Ft

500 felett 97 822 Ft 94 887 Ft 92 041 Ft 89 280 Ft 86 601 Ft
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A szállodának a besorolásától függően a számított szobakihasználtságnak megfelelő jogdíjat kell ;zetnie.

A számított szobakihasználtság a  2017-es évben a  Központi Statisztikai Hivatal 2016. december 10. napjáig 

hozzáférhető, ezen időponthoz legközelebb eső korábbi 12 hónapra vonatkozó, havonta megjelenő 

gyorstájékoztatóiban közzétett, a szállodák besorolási kategória szerinti szobakihasználtságára vonatkozó százalékos 

arányban megadott statisztikai adatok számtani átlaga.

Az ARTISJUS e jogdíjközlemény hatálybalépésével egyidejűleg a  számítás alapjául szolgáló adatokat tartalmazó 

gyorstájékoztatók megjelölésével együtt a számított szobakihasználtságnak megfelelő, a besorolási kategória szerint 

a tárgyévben ;zetendő szerzői jogdíjak mértékét tartalmazó, az e pontban meghatározott jogdíjtáblázattal azonos 

szerkezetű jogdíjtáblázatot elkészíti, valamint ezt a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához közzététel céljából 

benyújtja.

1. f ) Szállodák szobáiban a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások 

és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése 

esetén, az 1. e) pont szerinti jogdíjjal együttesen a  szálloda szobaszámától függően az alábbi szerzői jogdíjat kell 

;zetni havonta:

5*, 4*, 3*, 2* és 1* szálloda egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítés

1–10 szobáig 62 Ft

11–25 szobáig 237 Ft

26–50 szobáig 560 Ft

51–100 szobáig 1 099 Ft

101–150 szobáig 2 177 Ft

151–200 szobáig 3 254 Ft

201–250 szobáig 4 332 Ft

251–300 szobáig 5 409 Ft

301–350 szobáig 6 487 Ft

351–400 szobáig 7 564 Ft

401–500 szobáig 8 642 Ft

500 szoba felett 10 797 Ft

1. g) Panziók szobáiban történő gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában 

sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon 

egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a panzió besorolástól függően az alábbi, A) 

és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen ;zetni havonta:

Panzió A) szobai gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

I. kategória 5795 Ft 62 Ft

II–III. kategória 5373 Ft 62 Ft

1. h) Kempingek és üdülőházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történő 

háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként 7285 Ft szerzői jogdíjat kell ;zetni havonta. 

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten 

háttérzene jellegű zenefelhasználást is.

1. i) Kempingek és üdülőházak olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetővel drinkbár, 

presszó működik, és háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, helyiségenként 14 317 Ft szerzői 

jogdíjat kell ;zetni havonta.
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1. j) Kempingek és üdülőházak szobáiban történő gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a  rádió- vagy televízió-

szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján 

vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a  szálláshely 

férőhelyeinek számától függően havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen ;zetni:

A) szobai gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

50 férőhelyig 2626 Ft 260 Ft

100 férőhelyig 3319 Ft 521 Ft

100 férőhely felett 3380 Ft 754 Ft

1. k) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó 

kiszolgálás nélkül) történő háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén helyiségenként havonta 4902 Ft 

szerzői jogdíjat kell ;zetni.

Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítő helyiségekben (pl. lift, folyosó, mellékhelyiség) végzett, kifejezetten 

háttérzene jellegű zenefelhasználást is.

1. l) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol 

azonos üzemeltetővel drinkbár, presszó működik, és háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás történik, 

helyiségenként havonta 9470 Ft szerzői jogdíjat kell ;zetni.

1. m) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) szobáiban történő gépzene-felhasználás [A) oszlop] 

és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek 

sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] 

esetén a szálláshely férőhelyétől függően havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen 

;zetni:

A) szobai gépzene-felhasználás
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

50 férőhelyig 1600 Ft 260 Ft

100 férőhelyig 1696 Ft 521 Ft

100 férőhely felett 1792 Ft 715 Ft

2. Falusi és egyéb szálláshelyeken gépzene-felhasználás [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek műsorában 

sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon 

egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a  szálláshely szobaszámától függően 

havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzői jogdíjat kell együttesen ;zetni:

A) szobai gépzene-felhasználás 
B) egyidejű, változatlan és csonkítatlan 

továbbközvetítés

1 szoba 1195 Ft 31 Ft

2 szoba 1554 Ft 31 Ft

3 szoba 1864 Ft 62 Ft

4 szoba 2200 Ft 62 Ft

5 szoba 2552 Ft 62 Ft

6 szoba 2909 Ft 115 Ft

7 szoba 3258 Ft 115 Ft

8 szoba 3584 Ft 115 Ft

3. Nem kereskedelmi szálláshelyeken a  szálláshely jellege szerint, a  szálláshely közös helyiségeiben történő 

háttérjellegű élőzene- vagy gépzene-felhasználás esetén az 1. h), 1. i) vagy az 1. k), 1. l) pontban meghatározott szerzői 

jogdíjat kell meg;zetni.

4. Zenegép útján történő zenefelhasználás: Ha az 1–3. pontban meghatározott gépzene-felhasználás olyan eszköz 

alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internetterminál) valósul meg, amely lehetővé teszi, 
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hogy a közönség tagja – az általa ;zetett külön díj ellenében – egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zeneművet, 

az 1–3. pontban megállapított jogdíj 10%-kal emelkedik.

5. Az 1. f ) pontban és az 1. g), 1. j), 1. m) és 2. pontban foglalt táblázat B) oszlopában foglalt jogdíjak az Szjt. 28. § 

(4) bekezdése szerinti szerzői és szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

III. Fejezet

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

1. Az I. Fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., 13.1., 13.2. a) és c) pontban megállapított szerzői jogdíjakon felül további 

30,5%, az előadóművészek és a  hangfelvétel-előállítók közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) illető 

szomszédos jogi jogdíjat is meg kell ;zetni azokban a  vendéglátó üzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott 

hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történő közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz 

közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a  felsorolt pontokban említett 

gépzene-felhasználáshoz (IV. Fejezet 15.1. pontja).

2. A II. Fejezet 1. [kivéve az 1. f ) pontot és az 1. g), 1. j), 1. m) pontban foglalt táblázat B) oszlopát], 2. [kivéve a B) oszlopot], 

3. és 4. pontjában megállapított szerzői jogdíjakon felül további 30,5%, az előadóművészek és a hangfelvétel-előállítók 

közös jogkezelő szervezeteit (EJI, illetve MAHASZ) illető szomszédos jogi jogdíjat is meg kell ;zetni a  felsorolt 

pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült 

másolat bármilyen módon történő közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz 

(bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a  felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználáshoz (IV. Fejezet 

15.1. pontja).

3. E 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.

4. A  zenefelhasználást végző üzletek (pl. vendéglátó üzletek) jogdíj;zetés szempontjából történő besorolását 

a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint annak ;gyelembevételével, hogy 

a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdése], 

az EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal egyetértésben határozza meg.

IV. Fejezet

Közös rendelkezések

1.1. E 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 e jogdíjközlemény alapján és körében 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.

1.2. A  díj;zetéssel legalább negyedéves időszakra – ennél rövidebb idényjellegű üzemeltetés esetén pedig az 

üzemeltetés teljes időtartamára – előzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz a jogdíjat előzetesen, legkésőbb 

a felhasználás megkezdésének napjáig kell meg;zetni [Szjt. 25. § (5) bekezdése].

1.3. Ha a felhasználó a jogdíj;zetéssel késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

szerinti törvényes késedelmi kamat;zetés kezdő napja az 1.2. pont szerinti esedékességet követő nap.  Ha a felhasználó 
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az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött, és a  jogdíj;zetéssel késedelembe esett, a  Ptk. szerinti behajtási 

költségátalányt is köteles meg;zetni.

1.4. A  felhasználóval kötött felhasználási szerződés a  jogdíj;zetés esedékességét az 1.2. pontban meghatározott 

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

(határnapig) elmulasztja meg;zetni, és ezáltal a  felhasználásra engedélyt nem szerez, a  Ptk. szerinti törvényes 

késedelmi kamatot az 1.3. pont szerint köteles meg;zetni.

1.5. 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.

1.6. A jogdíjközlemény alkalmazásában a jogdíj meg;zetése, illetve a lakosságszám ;gyelembevétele szempontjából 

önálló településnek kell tekinteni a fővárost, a megyei jogú városokat, a városokat, a nagyközségeket és a községeket, 

valamint ezek közigazgatási területéhez tartozó olyan elkülönült, a  település központi belterületével – a  lakott 

területek földrajzi (domborzati), térbeni, építészeti elkülönültsége alapján – egybe nem tartozó településrészeket, 

amelyeket a  Központi Statisztikai Hivatal által vezetett Helységnévtár egyéb belterületként vagy külterületi lakott 

helyként tart nyilván.

2.1. Az I. és II. Fejezetben meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet működési engedélyében vagy tartalmilag 

ennek megfelelő közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltető minősül felhasználónak. A  jogdíjat 

a felhasználó köteles ;zetni. A jogdíj meg;zetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.

2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit e pont 

szerint az eseti rendezvény szervezőjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy az e jogdíjközlemény szerinti 

jogdíjat e személy ;zeti meg, az ARTISJUS a  felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához mint 

tartozáselvállaláshoz vagy tartozásátvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat. Az eseti rendezvény szervezőjének azt 

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

összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve támogatás 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, ha 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.

3.1. E jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a  jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint 

a bármilyen forrásból származó be;zetést (pl. egyéb, belépődíjnak minősülő bevételt, valamint a bármilyen jogcímen 

befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével 

nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor 

hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

3.2. 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.

3.3. Ha a  jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendő. Ha 

a szerzői jogdíj meghatározásakor belépődíjat kell ;gyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépődíj áfa nélküli 

összege.

3.4. E jogdíjközlemény alkalmazásában belépődíjnak kell tekinteni minden olyan ;zetés áfát nem tartalmazó összegét, 

amely előfeltétele a  műsoros előadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépőjegy, műsormegváltás, 

adományjegy, meghívó, egyéni azonosító stb.). Nem minősül belépőjegynek a turisztikai vállalkozás által szervezett 

idegenforgalmi jellegű rendezvénynek a vendéglátó szolgáltatásokon kívüli részére beszedett részvételi díja.

4. 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.

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

megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdése] nem tesz eleget, és az ARTISJUS 
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csak az ellenőrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös 

jogkezelő szervezet ellenőrzési költségeinek fedezésére – költségátalány ;zetésére köteles, amelynek összege 

a  ;zetendő  jogdíj összegével egyezik meg. Ha az Szjt. 25.  § (5) bekezdése második mondata szerint az érintett 

felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell ;zetni, a költségátalány összege a negyedéves időszakra 

;zetendő díj összegével egyezik meg. Ha a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb időtartamára 

kell ;zetni, a költségátalány összege ezzel a díjjal egyezik meg.

5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenőrzés 

napját követően, az ellenőrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb időtartamú 

idényjellegű üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a  jogdíjat és a  költségátalányt 

a bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell ;zetni.

5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves időszakra kell ;zetni, és az 5.2. pont szerinti 

bejelentés későbbi időpontot nem jelöl meg, a  bejelentés a  bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó 

napján, de legkorábban a felhasználás megkezdésének napjától számított egy negyedévnek megfelelő időszak utolsó 

napján lép hatályba. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat az idényjellegű üzemeltetés teljes, negyedévnél 

rövidebb időtartamára kell ;zetni, a  bejelentés legkorábban az idényjellegű üzemeltetés időtartamának utolsó 

napján lép hatályba. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a felhasználás 

megszüntetésének az oka a  felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének megszüntetése vagy 

szünetelése. 

5.4. Ha a  felhasználó a  jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az 

ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzés adatai, illetve az egyéb rendelkezésre 

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

állapítja meg.

6.1. Zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános előadása (élőzenei felhasználás) 

esetén a  felhasználó köteles a  felhasznált művek címét, szerzőjét, az elhangzás időtartamát és az elhangzási 

gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon vagy az ARTISJUS által e célból fenntartott online felületen 

keresztül elektronikus úton közölni [a továbbiakban: a  jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Kjkt. 59. § 

(1) bekezdése].

6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlődik, a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló 

adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követő hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) 

tartama egy negyedévnél rövidebb vagy idényjellegű, a  felhasználás (üzemeltetés) időtartamát követő 15 napon 

belül köteles teljesíteni. Ha a  felhasználás eseti, illetve adott időszakon belül nem rendszeresen ismétlődik, 

a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követő 3 munkanapon belül köteles 

teljesíteni.

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

ARTISJUS második felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás 6.2. 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.

6.4. Ha a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlődő felhasználás után kell teljesíteni, 

a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy negyedévnél 

rövidebb vagy idényjellegű, a felhasználás időtartamára ;zetendő szerzői jogdíj.

6.5. Ha a  felhasználó a  jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti, az 

adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési 

kötbért köteles ;zetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

6.6. A  II. Fejezet 1. f ) pontja és az 1. g), 1. j), 1. m) és 2. pontban foglalt táblázat B) oszlopa szerinti, a  rádió- vagy 

televízió-szervezetek műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások és hangfelvételek sugárzással, 

vezeték útján vagy egyéb módon egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén a  felhasználó 

negyedévenként a  negyedévet követő hó 15. napjáig köteles az ARTISJUS által rendszeresített űrlapon közölni az 

átvitt rádió-, illetve televízió-csatornákat.

7.1. A jogdíjat külön-külön kell ;zetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nemcsak e jogdíjközlemény 

hatálya alá, hanem a  nyilvános előadást szervezőkre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „Sz” jelű), illetve az 

üzletek és egyéb zenefelhasználók általi nyilvános előadásokra vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó „K” jelű) 

jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben az e jogdíjközlemény és az „Sz”, illetve „K” jelű jogdíjközlemény 
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szerinti jogdíjat is meg kell ;zetni. Külön-külön kell a jogdíjat ;zetni akkor is, ha a zenefelhasználások egy épületben 

vagy légtérben történnek, és akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel központilag történik.

7.2. Ha valamely vendéglátó üzletben vagy szálláshelyen több értékesítőhelyen is megvalósul az e jogdíjközleményben 

rögzített azonos felhasználási mód, és külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a  megfelelő 

szerzői jogdíjat meg;zetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon műszaki eszközzel történik.

7.3. Ha valamely felhasználónál az e jogdíjközlemény hatálya alá tartozó többféle zenefelhasználás [pl. élő zene, 

műszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene), diszkó stb.] is megvalósul, a megfelelő szerzői és szomszédos jogi 

jogdíjat minden felhasználásért külön-külön kell ;zetni az I., II. és a III. Fejezetben meghatározottak szerint.

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

képviselő országos vagy regionális érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a  8.4. pont szerinti hálózat tagjával, 

a  hálózatban részt vevő összes felhasználóra kiterjedően az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben 

meghatározott tételes vagy %-os szerzői és szomszédos jogi jogdíj;zetés helyett az ARTISJUS – az eset körülményeihez 

igazodóan – átalányjogdíjat vagy az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott szerzői és 

szomszédos jogi jogdíj;zetésnél alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződést is köthet 

(a továbbiakban: átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződés).

8.1.2. Átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha

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

bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdése], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. műsor-) közlési 

kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1)  bekezdése] eleget tett;

b) az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződés megkötését 

a  felhasználó vagy a  felhasználás sajátos körülményei vagy a  felhasználás és ennek folytán a  felhasználó, illetve 

felhasználók által ;zetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke, a gépzene-felhasználás esetében a felhasznált művekre 

(szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozóan a felhasználók általi adat- (műsor-) közlési kötelezettségvállalás 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  

lehetővé és indokolttá teszi.

8.2. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződések megkötése során 

az ARTISJUS a  szerződésekkel érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód követelményét sértő 

megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít [Kjkt.  58.  § 

(1) bekezdése].

8.3.1. A  felhasználó vagy a  felhasználás sajátos körülményei által indokolt, alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést 

tartalmazó felhasználási szerződésben az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott 

tételes vagy %-os jogdíj;zetéshez képest legfeljebb 15%-kal csökkentett jogdíjat alkalmaz.

8.3.2. A felhasználó sajátos körülményének tekinthető különösen

– az üzlet hátrányos területi elhelyezkedése, ha ennek következtében az üzlet alacsony jövedelmezőséget valószínűsít 

(területi elhelyezkedés);

– az üzlet jövedelmezőségének időszakos és ismétlődő jelentős csökkenése más időszakokhoz képest (szezonalitás);

– a  felhasználó által igazolt átmeneti gazdasági nehézség, amely a  jogdíj;zetés elmaradásához vezethet, ha az 

alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződéssel a  jogérvényesítési eljárás feltehetően 

elkerülhető.

8.3.3. Az alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződés időbeli hatálya addig szólhat, amíg az 

e pont alkalmazását indokoló körülmény fennáll. Átmeneti jellegű indok (pl. átmeneti gazdasági nehézség) esetén 

a csökkentett mértékű jogdíjra vonatkozó kikötés hatálya legfeljebb egy évre szólhat.

8.4.1. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthető átalánydíjas vagy 

alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződés, ha az érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett 

felhasználók) jogdíj;zetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy az érintett felhasználók által ;zetendő jogdíj 

kiszámításához/meg;zetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált művekre (szomszédos jogi 

teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyűjti, és az ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a jogdíj;zetési kötelezettséget 

egészben vagy részben átvállalja.

8.4.2. E pont alkalmazásában regionális érdekképviseleti szerveknek az Európai Bizottság 2014. augusztus 8-i 

868/2014/EU mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén működő regionális érdekképviseleti 

szervek minősülnek.
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8.5.1. Az ARTISJUS átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződést köthet 

áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint működő hálózat (például franchise) 

azon tagjával (például franchise adó), amely

– szerződésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíj;zetési kötelezettségét átvállalja, vagy

– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíj;zetési kötelezettségére megfelelő biztosítékot nyújt, illetve

– a hálózat tagjai (felhasználók) által ;zetendő jogdíj kiszámításához/meg;zetéséhez szükséges, illetve a felhasználás 

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

továbbítja.

8.5.2. Ha a hálózat szerződést kötő tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíj;zetési kötelezettségét 

nem vállalja át, a  hálózat tagjai (felhasználók) közül a  szerződés által biztosított jogdíj;zetési lehetőséggel csak 

a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt feltételnek.

8.5.3. Az átalánydíjas vagy alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződés megköthető abban 

az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, 

illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a  hálózat egységes elvek szerinti működését a  tagok közötti szerződés 

határozza meg.

8.6. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíj;zetéshez 

képest legfeljebb 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a  felhasználótól, amelynek működését a  felhasználó 

ellenőrzési körén kívüli elháríthatatlan ok jelentősen megnehezíti (vis maior). 

8.7. Az ARTISJUS az I. Fejezet 1–6., 11. és 12.1. pontjában a jogdíjak tekintetében, a II. Fejezet 1–3. pontjában, valamint 

e  pontokhoz kapcsolódóan a  III. Fejezetben meghatározott tételes vagy %-os  jogdíj;zetéshez képest 3%-kal 

csökkentett jogdíjat igényel attól a  felhasználótól, aki a  IV. Fejezet 16. pontja szerint az ARTISJUS által biztosított 

elektronikus kapcsolattartásra az ARTISJUS-szal megállapodást köt, és az ARTISJUS-szal ténylegesen és kizárólagosan 

ezen az elektronikus úton tart kapcsolatot. Az e pont szerinti kedvezmény egy negyedévben a 9000 Ft-ot, illetve ennél 

rövidebb időtartamra történő jogdíj;zetés esetén egy hónapban a 3000 Ft-ot nem haladhatja meg.

8.8. Az ARTISJUS az I. Fejezet 1–6., 11. és 12.1. pontjában a jogdíjak tekintetében, II. Fejezet 1–3. pontjában, valamint 

e  pontokhoz kapcsolódóan a  III. Fejezetben meghatározott tételes vagy %-os  jogdíj;zetéshez képest 12 naptári 

hónap időtartamra 30%-kal csökkentett, majd újabb 12 naptári hónap időtartamra 20%-kal csökkentett, majd újabb 

12 naptári hónapra 15%-kal csökkentett jogdíjat igényel egy adott felhasználási hely tekintetében attól a felhasználótól, 

amely a felhasználás megkezdését megelőző 12 hónapban az érintett felhasználási helyen felhasználást nem végzett, 

és a felhasználás megkezdését a jogdíjközlemény IV. Fejezetének 4. pontja szerint az ARTISJUS felé önként bejelentette.  

Az e pont szerinti jogdíj;zetést a  felhasználó felhasználási helyenként a  felhasználás megkezdésétől számított 

36  hónaponként egy alkalommal veheti igénybe. Az alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási 

szerződés e pont szerinti kikötése hatályát veszti, ha az ARTISJUS vonatkozó jogdíjközleménye bármely érintett 

időszakra az e pont szerinti jogdíj;zetést nem teszi lehetővé.

8.9. A gépzene-felhasználások esetében a felhasznált művekre és szomszédos jogi teljesítményekre vonatkozó hiteles 

és megbízható adat- (műsor-) közlés érdekében az ARTISJUS az ilyen adatközlést a  felhasználók nevében teljesítő 

olyan személlyel, aki a  felhasználónak összetett, azaz a  szolgáltatás technikai feltételeire és a  felhasznált művekre 

(szomszédos jogi teljesítményekre) kiterjedő szolgáltatást nyújt (háttérzenei szolgáltatás, illetve háttérzenei 

szolgáltató), és ezáltal a  felhasznált művek, illetve szomszédos jogi teljesítmények adatait elektronikusan, 

a felhasználással egyidejűleg, zárt, elektronikus rendszerben gyűjti, és a felhasználás helyére és időpontjára vonatkozó 

adatokkal együtt tárolja, olyan keretmegállapodást köthet, amelyben meghatározhat a  felhasználóval köthető, 

alacsonyabb mértékű jogdíj;zetést tartalmazó felhasználási szerződés keretfeltételeit is. A  felhasználóval 

a keretfeltételek alapján a felhasználási szerződést az ARTISJUS abban az esetben köti meg, ha a felhasználó vállalja, 

hogy adatközléssel és jogdíj;zetéssel összefüggő egyes kötelezettségeit a  keretmegállapodással rendelkező 

háttérzenei szolgáltató közreműködésével teljesíti. Az ARTISJUS a 8.2. pontnak a háttérzenei szolgáltatókkal kötött 

keretmegállapodások tekintetében is köteles megfelelni.

8.10. Az ARTISJUS a  jogdíjközlemény I. Fejezet 1–6., 11. és 12.1. pontjában a  jogdíjak tekintetében, II. Fejezet 

1–3. pontjában, valamint e pontokhoz kapcsolódóan a III. Fejezetben meghatározott tételes vagy %-os jogdíj;zetéshez 

képest 50%-kal csökkentett jogdíjat igényel attól a  felhasználótól, aki olyan, legfeljebb 5000 fő lakosságszámú 

településen végez felhasználást, amely településen a jogdíjközlemény felsorolt pontjainak hatálya alá tartozó gépzene- 

felhasználást a  felhasználás megkezdésének évét megelőző egy teljes naptári évben egyetlen felhasználó sem 

végzett.  Az e pont szerinti kedvezmény minden az adott településen felhasználást megkezdő felhasználót megillet az 

elsőként felhasználást kezdő felhasználó általi felhasználás megkezdésének időpontját tartalmazó naptári évben és 

az azt követő naptári év végéig.
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8.11. Az ARTISJUS az e jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott tételes vagy %-os jogdíj;zetéshez 

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

valamint ebben e 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 felhasználó 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 az e pont szerinti szerződés 

hatályának megszűnését követően az általa végzett felhasználásra e jogdíjközlemény szerint a felhasználási engedélyt 

megszerzi, és a szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat meg;zeti.

8.12. A 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.10. és 8.11. pont szerinti jogdíj;zetés összevontan nem alkalmazható. A 8.9. pont szerinti 

jogdíj;zetés esetében a 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. és 8.8. pont szerinti jogdíj;zetés a keretmegállapodás rendelkezései szerint 

alkalmazhatóak, a keretmegállapodás e pontok alkalmazását – a 8.6. pont kivételével – kizárhatja. A 8.9. pont szerinti 

jogdíj;zetés a 8.10. és 8.11. pont szerinti jogdíj;zetéssel összevontan nem alkalmazható. 

9. Az e jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a  felhasználót illeti meg, akinek az 

ARTISJUS-szal szemben három hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § 

(4)  bekezdése], illetve a  felhasználás mértékére, illetve a  felhasznált művekre (szomszédos jogi teljesítményekre) 

vonatkozó adat- (pl. műsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Kjkt. 59. § (1) bekezdése] határidőben eleget tett.

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

a helyszínen ellenőrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdése].

11.1. A  zenefelhasználást végző üzletek (pl. vendéglátóüzletek) jogdíj;zetés szempontjából történő besorolását 

a zene-, illetve irodalmi művek felhasználása mértékének, valamint annak ;gyelembevételével, hogy a felhasználás 

milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdése], az ARTISJUS 

határozza meg.

11.2. Az I. és II. Fejezet alkalmazása során az ARTISJUS a  szálláshelyek besorolását (minősítését) mindaddig 

a rendelkezésére álló adatok alapján, azaz a korábbi besorolási (minősítési) osztály szerint végzi, amíg a felhasználó 

a  szálláshely minősítését az adott szálláshelytípus szerinti szakmai szövetség által a  szálláshely-szolgáltatási 

tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a  szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, illetve a  turizmusról, illetve a  nemzeti tanúsító védjegyrendszerről rendelkező 

jogszabályok alapján kiadott igazolással (oklevéllel) nem tanúsítja.

Ha a felhasználó a szakmai szövetség által kiadott, a szálláshely besorolására vonatkozó igazolást az ARTISJUS-nak 

nem nyújtja be, vagy a  szálláshely magára nézve a  szálláshely-besorolást (minősítést) nem alkalmazza, vagy 

a felhasználó által alkalmazott besorolás nem a szakmai szövetség által kiadott minősítési követelményeken alapul, az 

ARTISJUS a  szálláshely besorolását a  rendelkezésére álló adatok alapján, a  korábbi besorolási (minősítési) osztály 

alapulvételével állapítja meg.

Ha a  felhasználó és az ARTISJUS között a  szálláshely besorolását (minősítését) illetően vita van, vagy valamely 

szálláshelynek nincs korábbi besorolása (új szálláshely), a  szálláshely besorolását az ARTISJUS a  szálláshely-

üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartásában szereplő adatok és az ARTISJUS helyszíni 

ellenőrzése során felvett adatok alapján a szakmai szövetség által kiadott minősítési követelmények szerint állapítja 

meg.

Panziók esetében a besorolására a fenti rendelkezések megfelelően irányadók azzal, hogy a szakmai szövetség által 

kiadott minősítési követelményeken mindaddig a  kereskedelmi és a  ;zetővendéglátó szálláshelyek osztályba 

sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 3. számú mellékletének 

2009. október 24-én hatályos szövegében meghatározott szempontokat kell érteni, amíg a panziókat érintő szakmai 

szövetség igazolási rendszere nem jön létre.

11.3. Az e jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de annak alkalmazási körébe tartozó felhasználások 

esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok ;gyelembevételével az ARTISJUS 

által esetenként megállapított jogdíj ;zetendő.

12.1. Az e jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke ;gyelembe veszi, hogy az e jogdíjközleményben 

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

bizonyítja [Kjkt. 10. § (1) bekezdése], hogy a felhasználás – ;gyelemmel az át- és feldolgozott művekre is – kizárólag 



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 5787

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) bekezdése] járó nyilvános előadás 

esetén kizárólag olyan előadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idő eltelt, 

a felhasználás fejében jogdíjat nem kell ;zetni.

12.2. Az e 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. Ha 

a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során kizárólag olyan szerzői művek 

e 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, a  szomszédos jogi jogosultaknak járó 

jogdíjat olyan mértékben kell meg;zetni, amilyen mértékben az a felhasználás e jogdíjközlemény szerint ;gyelembe 

vett körülményei alapján a szerzői művek felhasználása esetén járna.

13. Az e jogdíjközlemény szerinti engedélyezés 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 (pl. regények) teljes terjedelemben történő előadására [Szjt. 25. § (3) bekezdése].

14. Az e jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is 

tartalmazó összegben kell meg;zetni.

15.1. E jogdíjközlemény értelmében gépzene-felhasználás a  zenemű érzékelhetővé tétele bármilyen műszaki 

eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pontja]. Gépzene-felhasználás többek között:

– rádió, televízió műsorának lejátszása (hangszóróval történő megszólaltatása, illetve képernyőn való megjelenítése) 

rádiókészülék, televízió-készülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján,

– a  zenemű – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló – 

példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videólejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó, 

mp3-lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógépalapú zenegép vagy egyéb 

erre alkalmas készülék útján, valamint

– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemű lejátszása 

számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.

15.2. E jogdíjközlemény értelmében élőzene-felhasználás a  zeneművek személyes előadóművészi teljesítménnyel 

megvalósuló nyilvános előadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pontja].

16. 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.

V. Fejezet

A jogdíjközlemény időbeli hatálya

Ez a 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


