A felosztások típusainak magyarázata a Szerzői értesítő értelmezéshez
2020

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

AIR

RÁDIÓ - IRODALOM - sugárzás

Rádió műsorában elhangzó rövidebb szépirodalmi művek sugárzási jogdíja.

AIRS

RÁDIÓ - IRODALOM - online simulcasting (ráosztás)

Rádióműsorok egyidejű internetes sugárzása után járó jogdíj irodalmi része.

AIT

TELEVÍZIÓ - IRODALOM - sugárzás

Televízió műsorában elhangzó rövidebb szépirodalmi művek sugárzási jogdíja.

AITS

TELEVÍZIÓ - IRODALOM - online simulcasting (ráosztás)

Televízió-műsorok egyidejű internetes sugárzása után járó jogdíj irodalmi része.

AIUH

RÁDIÓ - IRODALOM - magánmásolás (ráosztás)

Üres hanghordozók után fizetett szerzői jogdíjak. Ezek egy része irodalmi jogdíjadatok
alapján kerül felosztásra.

AK

ÉLŐZENE - komolyzenei rendezvény

ÉLŐZENE - komolyzenei rendezvény

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

AKE

GÉPZENE - kegyeleti műfelhasználás

GÉPZENE - kegyeleti műfelhasználás

AR

RÁDIÓ - sugárzás

Rádió műsorában elhangzó zeneművek sugárzási jogdíja.

AS

ÉLŐZENE - könnyűzenei rendezvény

ÉLŐZENE - könnyűzenei rendezvény

ASR

ÉLŐZENE - könnyűzenei rendezvény - gépzene (ráosztás)

ÉLŐZENE - könnyűzenei rendezvény (ráosztás)

AT

TELEVÍZIÓ - sugárzás

Televízióban konkrét zenei elhangzásként felhasznált zeneművek sugárzási jogdíja.

ATF

TELEVÍZIÓ - FUNKCIONÁLIS ZENE - sugárzás

Televízióban funkcionális zenei elhangzásként felhasznált zeneművek sugárzási
jogdíja.

AV

ÉLŐZENE - háttérzene vendéglátó üzletben

ÉLŐZENE - háttérzene vendéglátó üzletben

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

CLD

HANGFELVÉTEL - európai központi jogosítás

Hangfelvétel-kiadások után fizetett szerzői jogdíj – azon kiadványok esetében,
amelyeket valamelyik nagy kiadó egész Európára nézve egy közös jogkezelő
szervezetnél jogosít.

DAAA

ONLINE – ALBUM - letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett, zeneművekből álló albumok
tartós másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

DAAM

ONLINE – ALBUM - letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett, zeneművekből álló albumok
tartós másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

DACA

ONLINE - CSENGŐHANG - letöltés

Mobiltelefon-jelzőhangként kínált zenemű-letöltések jogdíja.

DACM

ONLINE - CSENGŐHANG - letöltés

Mobiltelefon-jelzőhangként kínált zenemű-letöltések jogdíja.

DAEA

ONLINE – ZENEMŰ - letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett zeneművek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

DAEM

ONLINE – ZENEMŰ - letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett zeneművek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

DAEXA

ONLINE – ZENEMŰ - letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett zeneművek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja (Starzone).

DAEXM

ONLINE – ZENEMŰ - letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett zeneművek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja (Starzone).

DAR

ONLINE – letöltés - ráosztás

A feldolgozható adatszolgáltatás nélkül érkezett letöltéses internet jogdíjakat a
rendelkezésünkre álló egyéb letöltési adatok alapján osztjuk fel.

DVFAA

ONLINE – letöltés (filmzene)

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett filmalkotások tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának zenei jogdíja

DVFAM

ONLINE – letöltés (filmzene)

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett filmalkotások tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának zenei jogdíja

E

ÉLŐZENE - kiemelt könnyűzenei rendezvény

ÉLŐZENE - kiemelt könnyűzenei rendezvény

FZM

GÉPZENE - mozi (filmzene)

Filmszínházakban zajló filmvetítések után fizetett jogdíjak, amelyek a felhasználó által
biztosított játszási lista alapján kerülnek felosztásra.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

FZT

TELEVÍZIÓ - sugárzás (filmzene)

Televízió műsorában játszott filmalkotások zenei jogdíja.

HENY

GÉPZENE - egyedi adatszolgáltatás alapján

Olyan vendéglátóhelyeken, üzletekben, szálláshelyeken és más hasonló helyen gépi
eszközzel történő zeneszolgáltatás jogdíja, amely helyek zenefelhasználási igényét
háttérzene-szolgáltató cégek elégítik ki. A felosztás a háttérzene-szolgáltató cégektől
érkező elhangzási adatok alapján történik.

HNY

HANGFELVÉTEL - gépzene (ráosztás)

Vendéglátóhelyeken, üzletekben, szálláshelyeken és más hasonló helyen gépi
eszközzel történő zeneszolgáltatás jogdíjának mechanikai kiadványokra eső része.

HNYCL

HANGFELVÉTEL - gépzene (ráosztás)

Vendéglátóhelyeken, üzletekben, szálláshelyeken és más hasonló helyen gépi
eszközzel történő zeneszolgáltatás jogdíjának európai központi jogosításból (CLD)
jogdíjat kapó művekre eső része.

IDAAA

ONLINE – album letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett, zeneművekből álló albumok
tartós másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

IDAAM

ONLINE – album letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett, zeneművekből álló albumok
tartós másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

IDACA

ONLINE – csengőhang

Mobiltelefon-jelzőhangként kínált zenemű-letöltések jogdíja.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

IDACM

ONLINE – csengőhang

Mobiltelefon-jelzőhangként kínált zenemű-letöltések jogdíja.

IDAEA

ONLINE – zenemű letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett zeneművek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

IDAEM

ONLINE – zenemű letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett zeneművek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

IDVKEA

ONLINE – videoklip letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett videoklipek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

IDVKEM

ONLINE – videoklip letöltés

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett videoklipek tartós
másolatkészítést lehetővé tevő szolgáltatásának jogdíja.

KA

KÜLFÖLD – rádió, TV, előadás, online

Külföldön az Artisjus helyi partnerszervezete (közös jogkezelő) által beszedett
nyilvános előadási típusú jogdíjak.

KF

KÜLFÖLD – filmzene

Külföldön az Artisjus helyi partnerszervezete (közös jogkezelő) által beszedett
filmzenei jogdíjak.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

KM

KÜLFÖLD - mechanika

Külföldön az Artisjus helyi partnerszervezete (közös jogkezelő) által beszedett
hangfelvétel- kiadási és más többszörözési típusú jogdíjak.

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés kiegészítő

Magyarországi kábeltelevíziós csomagokban is elérhető, egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített külföldi televíziós csatornák konkrét zenei felhasználásokra eső
jogdíja.

KRATEKF

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés kiegészítő (funkcionális zene)

Magyarországi kábeltelevíziós csomagokban is elérhető, egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített külföldi televíziós csatornák funkcionális zenei felhasználásokra eső
jogdíja.

KRFZTET

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés kiegészítő (filmzene)

Magyarországi kábeltelevíziós csomagokban is elérhető, egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített külföldi televíziós csatornák filmzenei felhasználásokra eső jogdíja.

MAR

MECHANIKA - adathiányos ráosztás

2 éven túl 100% függő státuszú hordozókra eső jogdíj visszaforgatása, a tárgyévi
UK/UKCL felosztások jogdíjainak arányában.

MB

HANGFELVÉTEL - időszakos elszámolás

Hangfelvétel-kiadások után fizetett szerzői jogdíj azon kiadók esetében, amelyek
negyedéves, utólagos elszámolással fizetnek.

MBT

HANGFELVÉTEL - időszakos elszámolás

Hangfelvétel-kiadások újra kiadása után fizetett szerzői jogdíj azon kiadók esetében,
amelyek negyedéves, utólagos elszámolással fizetnek.

KRATEK

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

MCL

HANGFELVÉTEL - európai központi jogosítás

Hangfelvétel-kiadások után fizetett szerzői jogdíj – azon kiadványok esetében,
amelyeket valamelyik nagy kiadó egész Európára nézve egy közös jogkezelő
szervezetnél jogosít.

MH

HANGFELVÉTEL - egyedi jogosítás

Hangfelvétel-kiadások után fizetett szerzői jogdíj – azon kiadók esetében, amelyek a
kiadáskor egy összegben teljesítik jogdíjfizetésüket.

MHT

HANGFELVÉTEL - egyedi jogosítás

Hangfelvétel-kiadások újra kiadása után fizetett szerzői jogdíj azon kiadók esetében,
amelyek a kiadáskor egy összegben teljesítik fizetésüket.

MZG

ONLINE - csekély mértékű felhasználás

A MIDI-File-ok összeállítói és a zenegépekbe zeneműveket rögzítők által, illetve a
kevesebb, mint tíz (10) példányban többszörözött hangfelvételek után befizetett
jogdíjak.

RAREK2

RÁDIÓ - továbbközvetítés (külföld)

A magyar rádiócsatornák külföldi továbbközvetítése (kábel) után érkezett jogdíj.

RARIS

RÁDIÓ - online simulcasting (ráosztás)

Rádióműsorok egyidejű internetes sugárzása után járó jogdíj zenei része.

RARM

RÁDIÓ - zene rögzítése

A rádió által műsorszolgáltatása során készített másolatkészítések mechanikai jogdíja.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

RARNY

RÁDIÓ - gépzene (ráosztás)

Vendéglátóhelyeken, üzletekben, szálláshelyeken és más hasonló helyen gépi
eszközzel történő zeneszolgáltatás jogdíjának azon része, amely rádiós játszottságok
jogdíjadatai alapján kerül felosztásra.

RART

RÁDIÓ - gépzene (telefonos várakoztató zene)

A telefonos várakoztatózene után fizetett jogdíj.

RARUH

RÁDIÓ - magánmásolási díj (ráosztás)

Üres hanghordozók után fizetett szerzői díjak azon része, amely rádióelhangzási
jogdíjadatok alapján kerül felosztásra.

RATEK

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés

Kábelhálózatokban és hasonló televíziós csomagokban egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített televíziós csatornák zenei részének jogdíja.

RATEK2

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (külföld)

A magyar televízió-csatornák külföldi továbbközvetítése (kábel) után érkezett jogdíj
televíziós konkrét zenei felhasználásokra eső része.

RATEKF

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (funkcionális zene, külföld)

A magyar televízió-csatornák külföldi továbbközvetítése (kábel) után érkezett jogdíj
televíziós funkcionális zenei felhasználásokra eső része.

RATEKF2

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (funkcionális zene, külföld)

A magyar televízió-csatornák külföldi továbbközvetítése (kábel) után érkezett jogdíj
televíziós funkcionális zenei felhasználásokra eső jogdíja.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (kiadói)

Kábelhálózatokban és hasonló televíziós csomagokban egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített televíziós csatornák zenei részének jogdíja. (A felosztás
zeneműkiadói része.)

RATEKKF

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (funkcionális zene, kiadói)

Kábelhálózatokban és hasonló televíziós csomagokban egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített televíziós csatornák funkcionális zenei részének jogdíja. (A felosztás
zeneműkiadói része.)

RATIS

TELEVÍZIÓ - online simulcasting (ráosztás)

Televízió-műsorok egyidejű internetes sugárzása után járó jogdíj zenei része.

RATISF

TELEVÍZIÓ - online simulcasting (funkcionális zene)

Televízió-műsorok egyidejű internetes sugárzása után járó jogdíj funkcionális zenei
része.

RATM

TELEVÍZIÓ - zene rögzítése

A televízió által műsorszolgáltatása során készített másolatkészítések televíziós
konkrét zenei felhasználásokra eső mechanikai jogdíja.

RATMF

TELEVÍZIÓ - zene rögzítése (funkcionális zene)

A televízió által műsorszolgáltatása során készített másolatkészítések televíziós
funkcionális zenei felhasználásokra eső mechanikai jogdíja.

RATNY

TELEVÍZIÓ - gépzene (ráosztás)

Vendéglátóhelyeken, üzletekben, szálláshelyeken és más hasonló helyen gépi
eszközzel történő zeneszolgáltatás jogdíjának azon része, amely televíziós konkrét
zenei felhasználások jogdíjadatai alapján kerül felosztásra.

RATEKK

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

RATNYF

TELEVÍZIÓ - gépzene (funkcionális zene, ráosztás)

Vendéglátóhelyeken, üzletekben, szálláshelyeken és más hasonló helyen gépi
eszközzel történő zeneszolgáltatás jogdíjának azon része, amely televíziós funkcionális
zenei felhasználások jogdíjadatai alapján kerül felosztásra.

RATPVR

TELEVÍZIÓ - online továbbközvetítés

A digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítéssel összefüggő felhasználások
jogdíjainak televíziós konkrét zenei felhasználásokra eső része.

RATPVRF

TELEVÍZIÓ - online továbbközvetítés (funkcionális zene)

A digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítéssel összefüggő felhasználások
jogdíjainak televíziós funkcionális zenei felhasználásokra eső része.

RATUK

TELEVÍZIÓ - magánmásolási díj (ráosztás)

Üres képhordozók után fizetett szerzői díjak televíziós konkrét zenei felhasználásokra
eső része.

RATUKF

TELEVÍZIÓ - magánmásolási díj (funkcionális zene, ráosztás)

Üres képhordozók után fizetett szerzői díjak televíziós funkcionális zenei
felhasználásokra eső része.

REP

HANGFELVÉTEL - reprográfiai díj (zeneszöveg)

A fénymásológépek útján végzett magánmásolások kompenzációjaként a Reprográfiai
Szövetség által beszedett díjak zeneszövegekre eső része, amely hangfelvétel- kiadási
jogdíjadatok alapján kerül felosztásra.

RFZTET

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (filmzene)

Kábelhálózatokban és hasonló televíziós csomagokban egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített televíziós csatornák filmzenei részének jogdíja.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

RFZTETK

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (filmzene, kiadói)

Kábelhálózatokban és hasonló televíziós csomagokban egyidejű, változatlan módon
továbbközvetített televíziós csatornák filmzenei részének jogdíja. (A felosztás
zeneműkiadói része.)

RFZTIS

TELEVÍZIÓ - online simulcasting (filmzene)

Televízió-műsorok egyidejű internetes sugárzása utáni jogdíj filmzenei része.

RFZTNY

TELEVÍZIÓ - gépzene (filmzene, ráosztás)

Vendéglátóhelyeken, üzletekben, szálláshelyeken és más hasonló helyen gépi
eszközzel történő zeneszolgáltatás jogdíjának azon része, amely televíziós filmzenei
felhasználások jogdíjadatai alapján kerül felosztásra.

RFZTPVR

TELEVÍZIÓ - online továbbközvetítés (filmzene)

A digitális rádió- és televízió-műsor továbbközvetítéssel összefüggő felhasználások
jogdíjainak televíziós filmzenei elhangzásokra eső része.

RFZTUK

TELEVÍZIÓ - magánmásolási díj (filmzene, ráosztás)

Üres képhordozók után fizetett szerzői díjak televíziós filmzenei felhasználásokra eső
része.

RTR

ONLINE – ráosztás

A feldolgozható adatszolgáltatás nélkül érkezett rádió és TV műsorarchívum
internetes felhasználás után fizetett jogdíjak a rendelkezésünkre álló egyéb letöltési
adatok alapján kerülnek felosztásra.

SAR

ONLINE - ráosztás

A feldolgozható adatszolgáltatás nélkül érkezett streaming internet jogdíjakat a
rendelkezésünkre álló letöltési adatok alapján osztjuk fel.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

SEFAA

ONLINE - előfizetéses szolgáltatás (filmzene)

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett filmalkotások tartós
másolatkészítést lehetővé nem tevő szolgáltatásának zenei jogdíja.

SEFAM

ONLINE - előfizetéses szolgáltatás (filmzene)

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett filmalkotások tartós
másolatkészítést lehetővé nem tevő szolgáltatásának zenei jogdíja.

SVFAA

ONLINE – streaming (filmzene)

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett filmalkotások tartós
másolatkészítést lehetővé nem tevő szolgáltatásának zenei jogdíja.

SVFAM

ONLINE – streaming (filmzene)

Interneten vagy mobilhálózaton hozzáférhetővé tett filmalkotások tartós
másolatkészítést lehetővé nem tevő szolgáltatásának zenei jogdíja.

UK

HANGFELVÉTEL - magánmásolási díj (ráosztás)

Üres hanghordozók után fizetett szerzői díjak azon része, amely hangfelvétel-kiadási
jogdíjadatok alapján kerül felosztásra.

UKCL

HANGFELVÉTEL - magánmásolási díj (ráosztás)

Üres hanghordozók után fizetett szerzői díjak azon része, amely európai központi
jogosítás (CLD) jogdíjadatai alapján kerül felosztásra.

UKNET

ONLINE - magánmásolási díj (ráosztás)

Üres hanghordozók után fizetett szerzői díjak azon része, amely online letöltéses
jogdíjadatok alapján kerül felosztásra.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

WER

ONLINE – ráosztás

A feldolgozható adatszolgáltatás nélkül érkezett webcasting internet jogdíjakat a
rendelkezésünkre álló letöltési adatok alapján osztjuk fel.

XAIR

RÁDIÓ – sugárzás (irodalom, visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XAIT

TELEVÍZIÓ – sugárzás (irodalom, visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XAIUH

RÁDIÓ - magánmásolási díj forrású ráosztás (irodalom, visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XAIUH2

RÁDIÓ – egyéb forrású ráosztás (irodalom, visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XAR

RÁDIÓ - sugárzás (visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XATF

TELEVÍZIÓ - sugárzás (funkcionális zene, visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

XE

ÉLŐZENE - visszaforgatás

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XFZM

GÉPZENE - mozi (filmzene, visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XHNY

HANGFELVÉTEL - gépzene ráosztás (visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XIDA

ONLINE – visszaforgatás

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XIDM

ONLINE – visszaforgatás

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XM

HANGFELVÉTEL - visszaforgatás

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XRARNY

RÁDIÓ - gépzene ráosztás (visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

XRATEK

TELEVÍZIÓ - továbbközvetítés (visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XRATNY

TELEVÍZIÓ - gépzene ráosztás (visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XRM

RÁDIÓ - zene rögzítése (visszaforgatás)

A rádió által műsorszolgáltatása során készített másolatkészítések mechanikai
jogdíjából visszaforgatára kerülő összeg felosztása.

XRTVM

RÁDIÓ/TELEVÍZIÓ - zene rögzítése (visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XRTVUH

RÁDIÓ/TELEVÍZIÓ - magánmásolási díj forrású ráosztás (visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

XRUH

RÁDIÓ - magánmásolási díj forrású ráosztás (visszaforgatás)

A rádiós elhangzásokra jutó üres hanghordozó jogdíjak visszaforgatásba kerülő
részének felosztása.

XRUH2

RÁDIÓ - egyéb forrású ráosztás (visszaforgatás)

A rádiós elhangzásokra jutó üres hanghordozó jogdíjak visszaforgatásba kerülő
részének felosztása áfával.

Felosztás típusa

Elnevezése

Jelentése

XTVM

TELEVÍZIÓ - zene rögzítése (visszaforgatás)

A televízió által műsorszolgáltatása során készített másolatkészítések mechanikai
jogdíjából visszaforgatára kerülő összeg felosztása.

XTVUH

TELEVÍZIÓ - magánmásolási díj forrású ráosztás (visszaforgatás)

A televíziós elhangzásokra jutó üres képhordozó jogdíjak visszaforgatásba kerülő
részének felosztása.

XUK

HANGFELVÉTEL/ONLINE - magánmásolási díj forrású ráosztás
(visszaforgatás)

A 3 év után is azonosítatlannak minősült jogdíjak visszaforgatása.

