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teljesített szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkori 

hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

9. Időbeli hatály

A jogdíjak és felhasználási feltételek 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig érvényesek.

  EJI

* * *

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

Budapest, 2021. november 24.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye  
a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített  
üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü-PC-22)

I. JOGDÍJAK

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Szjt.) 20. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Ü22 jelű díjszabása II. fejezet 1.2. pontja alapján, továbbá a szerzői jogok 

és a  szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) 146.  § (1)  bekezdése 

alapján az  érintett jogosultak közös jogkezelő szervezeteivel, a  FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő 

Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel, a Magyar Hangfelvétel-kiadók 

Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel, valamint az  Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben 

a  kép-, illetve hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel a  számítógépekbe beépített üres kép- és 

hanghordozókra (az alábbiakban együtt: hordozók, vagy üres hordozók) az alábbi szerzői jogdíjat állapítja meg:

Tárolóegység/Megnevezés Fizetendő jogdíj

1. Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására, illetve lejátszására alkalmas nem hordozható személyi 

számítógépekbe beépített tárolóegységek 

[pl. beépített tárolóegységgel rendelkező asztali számítógép, PC, desktop computer  

(TINY, USFF, USDT, D, TT, SFF, T, MT, CMT), egybeépített asztali számítógép, all-in-one desktop számítógép]

1 GB-tól 255 GB-ig              500 Ft 

256 GB-tól 499 GB-ig            1 000 Ft 

500 GB-tól 599 GB-ig            1 500 Ft 

600 GB felett            2 000 Ft 
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2. Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására, illetve lejátszására alkalmas hordozható személyi számítógépekbe 

beépített tárolóegységek  

(pl. beépített tárolóegységgel rendelkező notebook, laptop)

1 GB-tól 499 GB-ig            1 000 Ft 

500 GB-tól 999 GB-ig            1 500 Ft 

1000 GB-tól 1999 GB-ig            2 000 Ft 

2000 GB-tól            2 500 Ft 

II. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

1. A jogdíj megfizetése

1.1.1. Az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján a fenti jogdíjat az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott 

kép- vagy hanghordozó esetén pedig a  jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személy, vagy – vámfizetési 

kötelezettség hiányában – egyetemlegesen a  hordozót az  országba behozó személy és az  azt belföldön először 

forgalomba hozó személy köteles az  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülethez a  vámkezelés 

befejezésétől, vámfizetési kötelezettség hiányában pedig a  forgalomba hozataltól vagy – ha ez a  korábbi – 

a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított nyolc napon belül megfizetni. A jogdíj 

megfizetéséért az adott hordozó összes belföldi forgalmazója is egyetemlegesen felel.

1.1.2. A jogdíjat a belföldön forgalomba hozott, illetve a belföldi forgalomba hozatali céllal raktáron tartott hordozók 

után kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a  hordozók ezt megelőzően külföldön forgalomba kerültek-e, és 

a  külföldi állam joga által előírt, a  jelen jogdíjközleményben megállapított díjhoz hasonló díjat a  kötelezett 

megfizette-e.

1.2. Az  egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a  közzétett jogdíjakhoz képest a  jogdíjközlemény 

időbeli hatálya alatt az  alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jogdíjkedvezmény adható. 

Jogdíjkedvezményben részesülhet az  üres hordozó gyártója, külföldön gyártott hordozó esetén a  vám fizetésére 

kötelezett személy, illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a hordozót az országba behozó személy vagy az azt 

belföldön először forgalomba hozó személy, ha

a) az  Szjt. 22.  § (1)  bekezdése alapján és a  II. fejezet 2. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének 

minden általa gyártott, behozott, illetve forgalomba hozott üres hordozóval kapcsolatosan maradéktalanul 

eleget tett;

b) jogdíjtartozása nincs;

c) a jelen és az ARTISJUS Ü jelű jogdíjközleményének III. pontjában foglalt védjegyhasználati engedélyt, minden 

egyes optikai védelemmel ellátott címkével kapcsolatosan maradéktalanul betartotta;

és a kedvezmény igénybevételéről és az ehhez társuló kötelezettségvállalásokról az ARTISJUS-szal szerződést köt.

1.3. Országos érdekképviseleti szervekkel csak abban az  esetben köthető kedvezményszerződés, ha 

az  érdekképviseleti szerv a  tagjai (az érintett díjfizetők) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy 

az  érintett díjfizetők által fizetendő jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges adatokat hitelt érdemlő 

bizonyítékkal alátámasztottan gyűjti és az  ARTISJUS-nak továbbítja, és/vagy a  jogdíjfizetési kötelezettséget 

egészben vagy részben átvállalja.

1.4. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak nem tartoznak az áfa hatálya alá. 

1.5. Ha a  díjfizető a  jogdíjfizetéssel késedelembe esik a  Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 

törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a jogdíj 1.1. pont szerinti esedékességét követő nap. 

1.6. A  jogdíjkövetelés az  esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A  jelen jogdíjközleményben 

megállapított bármely kötelezettség tekintetében az elévülést megszakítja a jogdíjról a díjfizetőnek küldött értesítés 

és a  díjfizetőnek küldött, a  jogdíj megfizetésére vagy adatszolgáltatásra szóló felszólítás, valamint a  díjfizető által 
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az  ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg az  ARTISJUS a  jogdíjfizetési kötelezettséget keletkeztető tényről nem 

szerez tudomást, az elévülés nyugszik.

2. Adatszolgáltatási kötelezettség

2.1. Aki üres hordozót gyárt, vámfizetési kötelezettség nélkül az  országba behoz, vagy az  így behozott hordozót 

először belföldi forgalomba hozza, köteles az  ARTISJUS-t az  Szjt. 20.  § (2)  bekezdése szerinti jogdíjigény 

érvényesítéséhez szükséges adatokról tájékoztatni. Az  üres hordozó behozatala miatt jogszabály szerint vám 

fizetésére kötelezett személy köteles az  ARTISJUS-nak bemutatni a  vámhatóság által hitelesített behozatali 

vámokmányt. Az üres hordozót az országban vámfizetési kötelezettség nélkül behozó vagy az azt először belföldi 

forgalomba hozó személy köteles az ARTISJUS-nak bemutatni a hordozó darabszámát és tárolóegységének méretét 

feltüntető, vevőként a  nevére szóló (beszerzést igazoló) számlát, illetve, ha a  hordozó darabszámát és 

tárolóegységének méretét a számla nem tünteti fel, akkor a számlán túl az ezen adatokat feltüntető egyéb hiteles 

okiratot, vagy annak másolatát. 

2.2. Ha az adatszolgáltatásra kötelezett személy az adatszolgáltatást hibásan vagy hiányosan teljesíti, vagy az abban 

feltüntetett adatokat megfelelő okirattal (például a  vámhatóság által hitelesített behozatali vámokmánnyal vagy 

számlával, egyéb okirattal) igazolni nem tudja, az ARTISJUS a fizetendő jogdíjat a rendelkezésre álló adatok alapján 

állapítja meg. Ha az  adatok közül a  hordozó jogdíjszámítás alapját képező tárolóegység mérete hiányzik vagy azt 

nem igazolják, akkor az ARTISJUS a fizetendő jogdíjat az I. fejezetben az adott hordozóra vonatkozó legmagasabb 

tárolóegység-méret szerint állapítja meg. 

2.3. Bármely bejelentésre, illetve tájékoztatásra kötelezett személy köteles az  ARTISJUS kérésére adatszolgáltatást 

nyújtani az  üres hordozók beszerzési forrásairól, illetve azok egyéb forgalomba hozatali adatairól. A  fenti 

tájékoztatási kötelezettség – akár részleges – elmulasztása esetén a tájékoztatásra kötelezett az üres hordozók után 

a  jelen jogdíjközlemény alapján számított jogdíjjal azonos mértékű költségátalányt köteles fizetni [Szjt. 22.  § 

(2) bek.].

3. A jogdíj megfizetése alóli mentesség esetei

3.1.1. Az  Szjt. 20.  § (3)  bekezdés a) pont szerinti mentesség esetén a  kivitel igazolásához az  alábbi okiratok 

benyújtása szükséges:

a) a  kivitt áru azonosítására alkalmas, legalább a  kivitt mennyiséget, a  hordozó márkanevét és típusát 

tartalmazó nyilatkozat; valamint

b) az Európai Unió területén kívülre irányuló forgalomban a vámhatóság által hitelesített behozatali és kiviteli 

vámokmány;

c) az  Európai Unió területére irányuló forgalomban olyan, a  felek közösségi adószámát hitelt érdemlően 

tartalmazó számla, amelyből aggálytalanul megállapítható, hogy a  díjigénnyel érintett üres hordozót 

tartalmazó küldemény címzettje az  Európai Unión belül lakóhellyel rendelkező személy, illetve székhellyel 

(telephellyel, fiókteleppel) rendelkező jogi személy vagy egyéb szervezet, és a  felek nevét, székhelyét 

(lakóhelyét), valamint az üres hordozó mennyiségét, fajtáját és a külföldi rendeltetési helyet hitelt érdemlően 

feltüntető olyan okirat, amelyből aggálytalanul megállapítható, hogy a  hordozókat Magyarországról 

elszállították (például: fuvarlevél, szállítólevél, átadás-átvételt igazoló okirat).

3.1.2. Az Szjt. 20. § (3) bekezdés a) pontja miatt jogdíjfizetési mentességet élvező személy a 3.1.1. a) pont szerinti 

nyilatkozatában hozzájárulását adja ahhoz, hogy a  kivitt áru mennyiségére, márkanevére, típusára vonatkozó 

adatokat, valamint a jogdíjfizetési mentességet élvező személy és a kiviteli okmányon címzettként szereplő személy 

adatait, az  exporttevékenység időpontjának megjelölésével az  ARTISJUS az  Európai Unió tagállamaiban működő 

közös jogkezelő szervezetek részére továbbíthatja a  jogdíjfizetés árukivitel szerinti célországában történő 

jogdíjfizetés ellenőrzése céljából.

3.2. Amennyiben a mentességi okra a jogdíj megfizetésére kötelezett személy a jogdíj megfizetése után hivatkozik, 

a  megfizetett jogdíjat a  3.1. pontban meghatározott okiratok benyújtása után az  alábbi feltételek együttes 

fennállása esetén az ARTISJUS visszatéríti:

a) ha a kivitelt is a jogdíjat az ARTISJUS-nak megfizető személy végzi;

b) a  jogdíjat az  ARTISJUS-nak megfizető személy a  jogdíj visszatérítése iránti igényt az  ARTISJUS-hoz írásban 

a jogdíj megfizetésének évében bejelenti, és ezzel egyidejűleg
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c) megjelöli azt a  számlát, amely a  visszatérítési igénnyel érintett jogdíjat tartalmazta, valamint az  érintett 

hordozókat tételesen felsorolja, ha a  hordozó IMEI azonosítóval rendelkezik, akkor annak a  tételes 

megadásával, és

d) a hordozóról eltávolított hologramos címkét az ARTISJUS-nak sorszám szerint azonosítható módon tételesen 

visszaszolgáltatja.

3.3.1. Mentesülhet az  üres hordozó jogdíj megfizetése alól az  üres hordozó gyártója, külföldön gyártott hordozó 

esetén a  vám fizetésére kötelezett személy, illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a  hordozót az  országba 

behozó személy, ha a jelen jogdíjközlemény I. fejezet hatálya alá tartozó üres hordozó tekintetében hitelt érdemlően 

igazolja, hogy a mentesíteni kívánt üres hordozó teljes élettartama alatt

– nem kerül a  szabad felhasználás keretében az  Szjt. 35.  § (1), (4), (5), (7)  bekezdésében másolat készítésére 

feljogosított személy (szervezet) birtokába, és

– azt nyilvánvalóan és kizárólag az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében meghatározott másolatkészítéstől eltérő 

célra használják.

3.3.2. A mentesülés fennállásának igazolásához az alábbi okiratok benyújtása szükséges:

a) a  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó, újraírható üres hordozó beszerzésére vonatkozó, a  felek 

személyét, a  szerződés tárgyát (az üres hordozókat), a  teljesítés időpontját, és a  felek aláírását tartalmazó 

írásba foglalt szerződés, illetve e szerződés kivonata, továbbá abban az  esetben, ha a  jogdíj fizetésére 

kötelezett személy a  szerződést az  üres hordozó átruházásával teljesítő fél közvetlen, vagy közvetett 

közreműködője, a  közreműködői lánc tagjai között az  üres hordozó beszerzésére létrejött valamennyi 

szerződés, e szerződések kivonata, továbbá

b) a szerződéshez kapcsolódó dokumentáció, amely tartalmazza

b.1.) a  jelen jogdíjközlemény szerinti csoportosításnak megfelelően, hogy a  szerződés hatálya alatt 

milyen fajtájú, mennyiségű (darabszámú) üres hordozó beszerzéséről rendelkezik;

b.2.) a vevő (végfelhasználó) fél nyilatkozatát arra nézve, hogy az üres hordozókat:

– milyen célra használja és e használat közben hogyan biztosítja a 3.3.1. pontnak való megfelelést;

– nem használja az  Szjt. 20.  § (1)  bekezdésében meghatározott művek illetve teljesítmények 

másolására;

– nem értékesíti tovább; és

– nem adja az Szjt. 35. § (1), (4), (5), (7) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személyek 

birtokába;

– a  3.3.1. pont szerinti feltételek teljesülésének ellenőrzését az  ARTISJUS részére, az  ARTISJUS 

előzetes írásbeli értesítése alapján, lehetővé teszi; és

– vállalja, hogy amennyiben a  hordozókat harmadik személynek átruházza, akkor arról 

az  ARTISJUS-t öt napon belül írásban értesíti és az  ARTISJUS felé a  3.3.1. pont szerinti 

feltételeknek történő megfelelést a jelen pont szerint igazolja a harmadik személyre nézve, vagy 

ennek hiányában az  ARTISJUS-nak az  üres hordozó díjat az  írásbeli értesítés határidejének 

lejártától számított 15 napon belül megfizeti. 

c) az Szjt. 20. § és a  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó üres hordozók adásvételére vagy más jogcímen 

történő tulajdonátruházására vonatkozó szerződés teljesítését igazoló számla és szállítólevél, illetve 

ha  számla vagy szállítólevél kiállítására nem kerül sor, ezek helyett más olyan okirat, amelyből hitelesen 

megállapítható, hogy a  szerződés alapján hány darab, mekkora tárolóegység-kapacitású és milyen fajtájú 

üres hordozó tényleges átadása történt meg a vevő (végfelhasználó) részére;

d) a  jogdíj fizetésére kötelezett személy nyilatkozata arra nézve, hogy a  szerződés esetleges módosításairól, 

illetve megszűnéséről haladéktalanul tájékoztatja az ARTISJUS-t.

3.4. Ha a  mentesülés feltételei fennállnak és a  jogdíj fizetésére kötelezett személy a  3.3. pont szerinti iratokat 

az ARTISJUS-hoz maradéktalanul benyújtotta, az ARTISJUS igazolást állít ki, amely tartalmazza

a) az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott kép- vagy hanghordozó esetén a vám fizetésére 

kötelezett személy, illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a  hordozót az  országba behozó személy 

azonosító adatait;

b) a mentesüléssel érintett üres hordozót beszerző személy (végfelhasználó) azonosító adatait;

c) a  mentesüléssel érintett üres hordozók darabszámát és fajtáit a  jelen jogdíjközlemény szerinti 

csoportosításban; és

d) a mentesülés időtartamát.



5542

3.5.1. Amennyiben a  3.3.1. pont szerinti mentességi okra jogdíj megfizetését követően hivatkozik a  jogdíj 

megfizetésére kötelezett személy vagy az  üres hordozót megszerző személy (végfelhasználó), akkor az  ARTISJUS 

a ténylegesen megfizetett jogdíjat az alábbi feltételek együttes fennállása esetén téríti vissza a jogdíj megfizetésére 

kötelezett személy részére:

a) a jogdíj visszatérítés iránti igényt a jogdíj megfizetésének évében írásban bejelentik az ARTISJUS-hoz; és ezzel 

egyidejűleg

b) a 3.3.2. pontban meghatározott okiratokat az ARTISJUS-hoz benyújtják; valamint

c) megjelölik azt a  számlát, amely a  visszatérítési igénnyel érintett jogdíjat tartalmazta, valamint az  érintett 

hordozókat tételesen felsorolják és

d) a  hordozóról eltávolított hologramos címkét ARTISJUS-nak sorszám szerint azonosítható módon tételesen 

visszaszolgáltatják.

3.5.2. Az ARTISJUS a jogdíjat az üres hordozót megszerző személynek (végfelhasználónak) abban az esetben fizeti ki, 

ha a jogdíj megfizetésére kötelezett személy a jogdíj összegének visszatérítésére vonatkozó követelését e személyre 

engedményezi, és az erről szóló, a megfizetett jogdíj összegét feltüntető, az engedményes és engedményező nevét 

és adatait tartalmazó teljesítési utasítást is magában foglaló engedményezési okiratot az ARTISJUS-hoz benyújtja.

3.5.3. Az ARTISJUS a jogdíjat a 3.5.1. és 3.5.2. pontokban meghatározott okiratok hiánytalan benyújtásától számított 

60 napon belül téríti vissza.

3.6. A díj megfizetése alóli mentesülési feltételek megvizsgálása és a mentesülés alá eső és a mentesülés hatálya alá 

nem tartozó üres hordozók számának és fajtájának megállapítása céljából a díj megfizetése alóli mentesülés esetén 

is az, aki üres hordozót gyárt, vámfizetési kötelezettség nélkül az  országba behoz, vagy az  így behozott hordozót 

először belföldi forgalomba hozza, köteles az ARTISJUS-t az Szjt. 22. § (1) bekezdése szerinti adatokról tájékoztatni. 

Aki a  3.3., 3.4. vagy 3.5. pont szerinti mentesülésre hivatkozik, az  adatszolgáltatása során köteles tájékoztatni 

az  ARTISJUS-t arról, hogy mely, legalább mennyiség és fajta szerint megjelölt üres hordozó tekintetében kívánja 

a mentesülés fennállását igazolni.

3.7.1. A 3.3.-3.5. pontok, ide nem értve a  3.5.2. pontot, megfelelő alkalmazásával az  üres hordozó árába foglalt, 

megfizetett jogdíj visszatérítése útján mentesülhet az üres hordozó jogdíj megfizetése alól az üres hordozó olyan, 

az Szjt. 35. § (1) bekezdésében másolat készítésére feljogosított személynek minősülő végfelhasználója, aki az üres 

hordozót kizárólag a  saját alkotó tevékenysége körében létrehozott műveinek és teljesítményeinek rögzítésére, 

illetve másolására használja, és ezt a körülményt az ARTISJUS felé hitelt érdemlően igazolja.

3.7.2. A végfelhasználó a 3.5.1. b) és c) pont szerinti feltételek igazolása körében az ARTISJUS-hoz benyújtja:

a) a  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó üres hordozó megvásárlását igazoló számlát vagy egyéb 

számviteli bizonylatot, amely tartalmazza az  eladó nevét, az  üres hordozó megnevezését és megszerzett 

darabszámát, valamint a teljesítés időpontját;

b) az érintett hordozók tételes felsorolását, valamint ehhez kapcsolódóan a hordozóról eltávolított hologramos 

címkét sorszám szerint azonosítható módon;

c) nyilatkozatát arra nézve, hogy 

c.1.) milyen alkotó tevékenységet folytat; és

c.2.) a visszatérítési igénnyel érintett az üres hordozót:

–  saját alkotó tevékenysége körében használja, és a  hordozón a  bejelentés időpontjában saját 

alkotó tevékenysége során létrehozott műveket, illetve teljesítményeket tárol, amelyeknek 

ő a szerzői és/vagy szomszédos jogi jogosultja; 

– nem használja az Szjt. 20. § (1) bekezdésében meghatározott, olyan művek, illetve teljesítmények 

másolására, amelyre vonatkozó vagyoni jog más személyt illet meg;

–  nem értékesíti vagy ajándékozza tovább;

–  nem adja más, az  Szjt. 35.  § (1), (4), (5), (7)  bekezdésében másolat készítésére feljogosított 

személyek birtokába;

c.3.) hogyan biztosítja a  c.2.) pont szerinti feltételek teljesülését a  hordozó további használata során; 

valamint
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d) az  e pontban foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzését az  ARTISJUS részére, akár a  hordozó egyedi, 

vizsgálatának és e célból történő bemutatásának, illetve ahhoz való hozzájárulásának az útján, lehetővé teszi. 

Az  ARTISJUS ez utóbbi esetben a  hordozón rögzített adatok titokban tartására, és a  hordozó tartalma 

lemásolásától való tartózkodására köteles.

4. Elektronikus kapcsolattartás

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

a díjfizető közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

5. Értelmező rendelkezés

Ahol a jelen jogdíjközlemény napokban állapít meg határidőt, a napokat naptári napként kell számítani.

III. A JOGDÍJFIZETÉS IGAZOLÁSA

1. Védjegyhasználati engedély

Az ARTISJUS a  jelen jogdíjközleménnyel érintett hordozók tekintetében történő jogdíjigény érvényesítéssel 

összefüggésben ingyenesen, nem kizárólagos, nem átruházható védjegyhasználati engedélyt ad a  jogdíjat az Szjt. 

20.  § (2)  bekezdése alapján megfizető személynek az  „ARTISJUS” védjegy III. fejezet 2. és 3. pontjai szerinti 

használatára. Az  „ARTISJUS” védjegy a  jogdíjközlemény szerinti használat során – az  ellenkező bizonyításáig – 

igazolja a  jogdíj megfizetését, továbbá jogkezelési adatnak is minősül [Szjt. 96.  § (2)  bekezdés], amelynek 

jogosulatlan eltávolítása vagy megváltoztatása tilos.

2. A védjegy hordozója

A védjegyet az  ARTISJUS által kibocsátott, a  jogdíjat az  Szjt. 20.  § (2)  bekezdése alapján megfizető személynek 

térítésmentesen, az  érvényesített jogdíjigény által meghatározott darabszámban használatába adott optikai 

védelemmel ellátott (hologramos) címke hordozza. A védjegyet hordozó címke az ARTISJUS tulajdona.

3. A védjegy és a védjegyet hordozó címke használata

A jogdíjat az  Szjt. 20.  § (2)  bekezdése alapján megfizető személy a  védjegyet hordozó címkét az  üres hordozó 

forgalomba hozatalát megelőzően jogosult és köteles elhelyezni (felragasztani). Az elhelyezésnek (felragasztásnak) 

a  hang-, illetve képhordozón, vagy ha ez lehetetlennek bizonyul a  hordozó bontatlan csomagolásán a  címke 

sérülése nélkül eltávolíthatatlanul kell megtörténnie, más jogkezelési adatot vagy árujelző észlelését nem 

akadályozó módon. Az  elhelyezés (felragasztás) a  címke átvételét követően haladéktalanul, legkésőbb 

5 munkanapon belül kötelező. A hologramos címke csak a díjfizetéssel érintett hordozó példányokra helyezhető el. 

A védjegyet a fentiektől eltérő módon használni tilos. A jogdíjat megfizető személy a védjegy használatát harmadik 

személynek nem engedélyezheti, és a hordozón el nem helyezett (fel nem ragasztott) hologramos címkét harmadik 

személy birtokába/használatába nem adhatja. A védjegy használatáért, illetve a hologramos címkéért sem a jogdíjat 

az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján megfizető személy, sem más személy ellenértéket nem kérhet és nem fogadhat el. 

Az  ARTISJUS a  védjegyet hordozó címkét csak abban az  esetben adja használatba a  jogdíjat megfizető  

személynek, ha a díjfizetéssel érintett hordozók – a jogerős határozat alapján hatósági lefoglalás alatt álló hordozók 

kivételével – még a jogdíjat megfizető személy birtokában vannak. Ezt – illetve lefoglalt hordozók esetén a hatósági 

lefoglalás tényét – a  jogdíjat megfizető személy a  címke átadását megelőzően köteles hitelt érdemlően igazolni. 

A  védjegyhasználati engedély hatálya az  első jogszerű forgalomba hozatallal megszűnik. Megszűnik 

a  védjegyhasználati engedély hatálya akkor is, ha a  jogdíjat megfizető személy a  lefoglalt hordozó visszaadását 

elrendelő hatósági határozatról szóló értesítést követő 30 napon belül a hordozót nem veszi át – ebben az esetben 

a jogdíjfizető személy a védjegyet hordozó címkét köteles az ARTISJUS részére haladéktalanul visszaszolgáltatni.
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IV. A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDŐBELI HATÁLYA

A fenti Jogdíjközlemény 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő  Iroda Egyesület

* * *

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

Budapest, 2021. november 24.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter

A FilmJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye  
filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2022. évben fizetendő jogdíjakról  
és e felhasználások egyéb feltételeiről

A FilmJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 24. §-a, 66. § (3) bekezdése valamint 

a  szerzői jogok és a  szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57–59.  §-ai 

alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználásának 2022. évben 

fizetendő díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya

1.1. A  jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzők: rendező, filmíró, operatőr, a  FilmJUS Felosztási 

Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint. 

1.2. A  jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a  már nyilvánosságra hozott filmalkotásoknak vagy azok 

részleteinek (a továbbiakban együtt: „filmalkotások”) az  1.4. pontban meghatározott nyilvános előadással történő 

felhasználása után fizetendők.

1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon művekre terjed ki, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

alapján „filmalkotás”-nak minősülnek.

1.4. A  jogdíj fizetésére az  Szjt. 66.  § (3)  bekezdése alapján elsősorban a  filmalkotás előállítója köteles, vagy, ha 

az  előállító és a  felhasználó együttes nyilatkozatával bizonyítja, hogy az  előállító a  felhasználóval kötött 

szerződésében a szerzői jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelműen áthárította a felhasználóra, 

mely utóbbi esetben a  jogdíjat a  felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre 

kötelezett).

1.5. A  jelen jogdíjközlemény szerinti jogdíj megfizetése nem mentesíti a  felhasználót a  filmalkotás nyilvános 

előadással történő felhasználására vonatkozó engedély megszerzése alól, ezen engedély kiadására a FilmJUS nem 

jogosult, azt a filmalkotás előállítója adhatja meg.


