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Felhasználási szerződés 
 

 

amely létrejött egyrészről a NÉV (cím, internet elérhetősége) továbbiakban: Felhasználó, 

(képviseli: név), másrészről az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (1016 

Budapest, Mészáros u. 15-17.) - a továbbiakban Artisjus -(képviseli: Szöllősi Zsófia, az 

Online és Média osztály vezetője) között a szerzői jogról szóló 1999:évi LXXVI. tv.( a 

továbbiakban Szjt.) 26. (§) (7), (8) bekezdés első mondata, 27. §-a, valamint az Artisjus 

hatályos  Jogdíjközleménye (Hivatalos Értesítő 2019/68. szám) alapján "kisjogos" zenei 

művek számítógépes hálózat igénybevételével történő nyilvánossághoz közvetítésének 

jogosításáról az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

1. A felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Felhasználó Fantázianév elnevezésű műsorát 

kizárólag számítógépes hálózat igénybevételével teszi a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé, így szerzői jogi értelemben a műsorban felhasznált "kisjogos" zenei művek 

tekintetében a név minősül Felhasználónak. 

 

2. Az Artisjus a szerződés 3. pontja szerinti szerzői jogdíj szerződésszerű megfizetésétől 

függően a szerződés hatálya alatt az érintett magyar, továbbá a külföldi szerzők 

képviseletében az Szjt. 27. §-a alapján engedélyezi a Felhasználónak a "kisjogos" zenei 

művek alábbi felhasználását. 

A Felhasználó az előző bekezdésben megjelölt - kizárólag az érintett szerzői jogosultak jogait 

érintő - engedély alapján és hatálya alatt az érintett szerzők/szerzői jogosultak külön 

hozzájárulása nélkül jogosult - a bel- és külföldi zeneszerzők, szövegírók szerzői jogi védelem 

alatt álló, bármilyen formában már nyilvánosságra hozott, és a zenei "kisjogos" művek 

fogalmi körébe tartozó minden szöveges és szöveg nélküli zeneművéről, változtatás nélkül 

saját műsora számára jogszerűen felhasznált hang- vagy képfelvételről, ideértve a 

kereskedelmi forgalomban lévő hangfelvételeket is saját eszközeivel hangfelvételt készíteni, 

illetve a fenti műveket tetszés szerinti alkalommal számítógépes hálózat igénybevételével a 

nyilvánossághoz közvetíteni. 

 

3.1. A Felhasználó a zenei kisjogok fogalmi körébe tartozó művek számítógépes hálózat 

igénybevételével történő nyilvánossághoz közvetítéséért a műsorszolgáltatással összefüggő 

költségvetési támogatása 1%-ának, előfizetői díjbevétele 2%-ának, egyéb, a 

műsorszolgáltatással összefüggő bevételei 4%-ának megfelelő, de legalább a 3.2. pontban 

meghatározott minimum szerzői jogdíjat köteles fizetni.  

 

3.2.  
Műsorok (csatornák) száma Fizetendő minimum szerzői jogdíj 

1-5 8.400 Ft/hó 

6-12 10.500 Ft/hó 

13-25 12.500 Ft/hó 

 

Minden 25-öt meghaladó műsor (csatorna) után további 500,- Ft/hó minimum szerzői jogdíjat kell fizetni. 

 

3.3. A Felhasználó által nyilvánossághoz közvetített műsorfolyamok (csatornák) száma: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3.4. A  3.2. pontjában meghatározott felhasználások esetén fizetendő tételes minimum szerzői 

jogdíjat a felhasználó a felhasználást megelőzően negyedévenként, vagy, ha a felhasználó 

előzetes bejelentése alapján a felhasználás ennél rövidebb ideig tart, a felhasználás időszakát 

megelőzően, előre, a negyedévet, illetve az adott időszakot megelőző hónap 30. napjáig, első 

alkalommal a szerződés megkötését követő 15. napig köteles megfizetni.  
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A minimum szerzői jogdíj jelen pont szerinti megfizetésének kötelezettsége nem befolyásolja 

a felhasználó az ARTISJUS Díjszabásában (II. Fejezet 5. pont) meghatározott elszámolási, és 

ennek alapján történő kiegészítő jogdíjfizetési kötelezettségét. 

 

3.5.A Felhasználó a 3.1 pont szerinti tényleges (nettó: áfa nélküli) bevételeket összegszerűen 

negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig közli az ARTISJUS Média 

Osztályával a mellékelt adatszolgáltatási lap alapján. 

 

 4. A Felhasználó köteles a 2. pont szerinti felhasznált zeneművekről adatot szolgáltatni. 

  

5. Az Artisjus a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás 

módját és mértékét a helyszínen ellenőrizheti. Az Artisjus kötelezettséget vállal arra, hogy az 

így tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat nem hozza nyilvánosságra, nem 

továbbítja. 

 

6. A jelen szerződés szerinti felhasználási engedély nem érinti a Felhasználónak a szerzők 

személyiségi jogaiból eredő kötelezettségeit. A jelen szerződés alapján felhasználható művek 

szerzőinek műveik felhasználásával kapcsolatos személyiségi jogai megsértéséért a 

Felhasználó felel.  

A jelen szerződés szerinti felhasználási engedély megadása nem mentesíti a Felhasználót az 

egyéb - szomszédos jogi engedélyek - megszerzésének kötelezettsége alól. 

 

7. A szerzői jogdíj átutalása az OTP Budapest, VII. ker. Király u. 49. sz alatti fiókjánál 

vezetett Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 11707024-20388388 számú 

bankszámlára történik. 

 

8. A felek megállapodnak abban, hogy az Artisjus által az érintett szerzők/szerzői jogosultak 

képviseletében a Felhasználónak adott engedély azzal a feltétellel hatályos az egyes tárgyévek 

tekintetében, ha az adott tárgyévre fennálló szerzői jogdíjfizetési kötelezettségét a Felhasználó 

szerződésszerűen teljesíti. 

 

9. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződés szerinti 

internetes műsorszolgáltatási/zenefelhasználási tevékenységét megszűnteti, a megszűntetés 

tényét az Artisjus-nak a megszűntetéstől számított 8 napon belül írásban bejelenti.  

 

10. Felek a jelen szerződés keretében a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott 

valamennyi adatot, tényt, információt üzleti titokként kezelik. 

 

11. A szerződés hatálya ………………….-ig tart. 

 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Szjt. rendelkezéseit, különösen a 

szerzői és szomszédos jogok közös kezeléséről szóló fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 A jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt 2 példányban jóváhagyólag 

aláírták. A 2 eredeti, egymással szó szerint megegyező példány közül 1 a Felhasználót, 1 

pedig az Artisjust illet. 

 

Budapest, …………………………. 

 

 

.…………….............…….....                                                     .....………………................ 

           Felhasználó                                                                                     Artisjus 


