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SZERZŐI MEGBÍZÁS 
közös jogkezelésre 

 
teljes név, nyomtatott betűvel: ____________________________________________________________ 

 

születési hely és idő: _____________________________________________________________________ 

 

állandó lakcím: __________________________________________________________________________ 

 

értesítési cím1: __________________________________________________________________________ 

 

e-mail cím2: _____________________________________________________________________________ 

mint zeneszerző, zeneszövegíró, irodalmi szerző, illetve e szerzők jogutóda3 („szerzői jogosult”) megbízást adok az  
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek („Egyesület”) a közös jogkezelésnek az alkalmazandó jogszabályok, így a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) és a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről 
szóló 2016. évi XCIII. törvény („Kjkt.”) keretei között történő ellátására zeneműveim és irodalmi műveim tekintetében.  
1. A megbízás tárgya és terjedelme 
1.1. A szerzői jogosult zenei, illetve irodalmi művei tekintetében kifejezett hozzájárulásával megbízást ad az Egyesületnek az 
Egyesület Alapszabályában és közös jogkezelői nyilvántartásba vételében feltüntetett szerzői vagyoni jogok közös jogkezelésben 
történő gyakorlására és az ezekkel kapcsolatos összes, az Egyesület által nyilvántartásba vétele alapján végzett közös jogkezelési 
tevékenység ellátására, ebbe beleértve azt is, hogy az Egyesület valamennyi e körbe tartozó szerzői igényt saját nevében saját 
igényeként bíróságok és más hatóságok előtt érvényesítse. A megbízást az Egyesület mindenkor a hatályos közös jogkezelői 
nyilvántartásba vétele szerinti vagyoni jogokra és az ott feltüntetett terjedelemmel köteles ellátni.   
1.2. Az Egyesület jelen megbízási szerződés aláírásakor hatályos nyilvántartásba vételi adatait a jelen megbízási szerződés I. 
melléklete tartalmazza. A nyilvántartásba vétel változásáról az Egyesület köteles a szerzői jogosultat honlapján (www.artisjus.hu) 
közzétett és ügyfélszolgálatán elérhető tájékoztató útján tájékoztatni. 
1.3. A megbízás kizárólagos, területi korlátozás nélküli, azaz a világ összes országára kiterjed, és határozatlan időre szól. 
1.4. A megbízást a külföldi területek tekintetében az Egyesület mindazon országok területére látja el, amelyekre ott jogkezelési 
tevékenységet ellátó szervezettel az Egyesületnek jogkezelési megbízása áll fenn, az adott közös jogkezelést végző szervezetre, 
illetve a jogkezelésre az adott területen alkalmazandó szabályok alkalmazásával. Az ilyen jogkezelő szervezetek nevét és a 
jogkezeléssel érintett területeket az Egyesület honlapján (www.artisjus.hu) teszi közzé.   
2. A megbízás elfogadása 
2.1. A jelen megbízási szerződés a megbízás Egyesület által történő elfogadásával jön létre és lép hatályba.  
2.2. A megbízást az Egyesület elfogadja, ha az Alapszabálya rendelkezéseinek megfelel. A megbízás elfogadásáról az Egyesület a 
szerzői jogosultat a megbízás egy, az Egyesület által aláírt példányának megküldésével, vagy, ha a szerzői jogosult az Egyesület 
elektronikus ügyintézési szolgáltatását eléri, az ott történő hozzáférhetővé tétellel értesíti.   
2.3. Az Egyesület a megbízást nem fogadja el, ha az nem felel meg az Alapszabályának. Erről az Egyesület a szerzői jogosultat az 
elutasítás indokának megjelölésével értesíti. 
3. A megbízás teljesítése 
3.1. Az Egyesület mindenkor hatályos nyilvántartásba vétele, a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályok (az Szjt. és Kjkt.), 
valamint Alapszabálya, Felosztási Szabályzata és az egyéb, kötelezően alkalmazandó, működésére vonatkozó szabályok szerint a 
jelen megbízás alapján a megfelelő felhasználásokat engedélyezi, illetve a díjigényt érvényesíti, valamint az e tevékenységek 
útján beszedett jogdíjakat Felosztási Szabályzata szerint felosztja az érintett jogosultak között. Az Egyesület e kötelezettségei 
teljesítéséhez közreműködőt vehet igénybe. 
3.2. A szerzői jogosult köteles az Egyesület mindenkor hatályos Felosztási Szabályzatában meghatározott kötelezettségeket 
teljesíteni, annak érdekében, hogy a jogdíjak a részére feloszthatóak és kifizethetőek legyenek, így különösen köteles művei és a 
jogdíjak kifizetéséhez szükséges egyéb adatai bejelentésére, a jogdíjak kifizetéséhez szükséges okiratok és bizonylatok kiállítására 
és benyújtására, és adatai megváltozásának közlésére. 
3.3. Az Egyesület a megbízás teljesítésének érdekében a szerzői jogosult részére elektronikus ügyintézési szolgáltatást, 
ügyfélszolgálatot, honlapján közzétett tájékoztatásokat és formanyomtatványokat biztosít.  

 
1 értesítési cím megadása esetén ide postázza az Artisjus a megbízási szerződés aláírt másodpéldányát 
2  a megbízási szerződés elektronikusan aláírt példányát az Artisjus a megadott e-mail címre küldi meg 
3 ezek az Artisjus által képviselt jogosulti csoportok, ha az egyes jogosulti csoportokkal, illetve képviseletükkel kapcsolatosan kérdése lenne, kérjük, keresse 
ügyfélszolgálatunkat  
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4. A megbízás ellenértéke 
 Az Egyesület a jelen szerződés teljesítése fejében mindenkor hatályos Felosztási Szabályzatában meghatározott kezelési 
költséget számít fel és von le a befolyó, valamint a szerzői jogosultnak járó jogdíjból. 
5. A megbízás terjedelmének korlátozása, a megbízási szerződés egyéb módosítása és megszüntetése 
5.1. A megbízást – az Egyesület mindenkor hatályos Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának korlátai között – 
a felek közös megegyezéssel módosíthatják vagy megszüntethetik.  
5.2. A megbízást a szerzői jogosult az Egyesület mindenkor hatályos Alapszabálya szerint, külön okiratban tett nyilatkozatával 
egyoldalúan korlátozhatja (módosíthatja) vagy felmondhatja. Az Egyesület Alapszabályának jelen megbízási szerződés aláírásakor 
hatályos, a korlátozásra és felmondásra vonatkozó szabályait a jelen megbízási szerződés II. melléklete tartalmazza. Ezek 
változásáról Egyesület köteles a szerzői jogosultat honlapján (www.artisjus.hu) közzétett és ügyfélszolgálatán elérhető 
tájékoztató útján tájékoztatni.   
6. A megbízási jognyilatkozatok alakja és hatályossá válása 
6.1. A megbízásra, a megbízás módosítására, megszüntetésére az Egyesület papíralapú vagy elektronikus formanyomtatványt 
alkalmazhat.  
6.2. A megbízás körében tett jognyilatkozatok a másik félhez történt megérkezéssel, elektronikus úton tett jognyilatkozat 
esetében a másik fél számára hozzáférhetővé válással válnak hatályossá. Azok a tájékoztatások, amelyeket az Egyesület a 
honapján (www.artisjus.hu) tesz közzé a szerzői jogosult részére, a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá.  
6.3. Ha a megbízás körében tett jognyilatkozat nem magyar nyelven készül, annak magyar nyelvű változata vagy magyar nyelvű 
fordítása irányadó.  
7. Belső vitarendezés 
A szerzői jogosult az Egyesülettel szemben, és az Egyesület a szerzői jogosulttal szemben a jelen megbízás alapján támasztott 
igényét bírói úton érvényesítheti. A szerző a bírói út igénybevétele előtt az Egyesület Felügyelő Bizottságához fordulhat.   
8. Egyéb rendelkezések 
8.1. A megbízási szerződésben hivatkozott esetekben és a megbízási szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szjt.-t, a Kjkt.-
t, illetve a közös jogkezelésre vonatkozó mindenkor irányadó hatályos jogszabályokat, az Egyesület mindenkor hatályos 
Alapszabályát, Felosztási Szabályzatát és az egyéb, az Egyesület működésére kötelezően alkalmazandó szabályokat kell 
alkalmazni.  Az Alapszabály, Felosztási Szabályzat és az egyéb, az Egyesület működésére kötelezően alkalmazandó, nem 
jogszabálynak minősülő szabályok változásáról Egyesület köteles a szerzői jogosultat honlapján (www.artisjus.hu) közzétett és 
ügyfélszolgálatán elérhető tájékoztató útján tájékoztatni.   
8.2. Az Egyesület a közös jogkezelés ellátása érdekében szerzői jogosult személyes adatainak kezelését a Kjkt. előírásainak 
megfelelően végzi és a szerzői jogosultnak szóló adatkezelési tájékoztatóját honlapján (www.artisjus.hu) teszi közzé. 
8.3. A szerzői jogosult a jelen megbízási szerződés aláírásával kijelenti, az Egyesület a részére a Kjkt. 14. §-a szerinti tájékoztatást, 
amely a jelen megbízás I. melléklete, megadta, és e tájékoztatást a szerzői jogosult tudomásul veszi. A szerzői jogosult kijelenti 
azt is, hogy a jelen megbízási szerződés II. melléklete (Az Egyesület nyilvántartásba vételének kivonata), III. melléklete (Az 
Egyesület Alapszabályának megbízásra alkalmazandó pontjairól, különösen a korlátozás és felmondás szabályairól szóló 
tájékoztatás) és IV. melléklete (Tájékoztatás az adatkezelésről) tartalmát megismerte. 
 
 

 
 
 
 
_____________, 20___ év ________________ hó ___ nap / 
elektronikus aláírás esetén az elektronikus aláírás napja 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Szerzői jogosult 

A megbízás elfogadásának napja: 
 
 
 
Budapest, 20____ év ________________ hó ___ nap / 
elektronikus aláírás esetén az elektronikus aláírás napja 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület bejegyzett 

képviselője 
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
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I. MELLÉKLET – Kivonat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint 
nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről szóló közleményéből  
(megjelent a Hivatalos Értesítő 2016/2. számában, kivonat) 

 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.), valamint a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek 
nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet alapján a nemzeti kulturális örökség minisztere 2000. január 25-én 
nyilvántartásba vette az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületet. 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 92/E. § (4) bekezdése, valamint a közös jogkezelő szervezetek 
nyilvántartására, felügyeletére, felügyeleti díjára, valamint e szervezetek nyilvántartásával, felügyeletével és díjszabásának jóváhagyásával 
kapcsolatos eljárásokban az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 307/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 6. § b) pontja alapján az Artisjus a következő nyilvántartási adatokkal szerepel a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásában 
(http://kjk.sztnh.gov.hu): 
A közös jogkezelő egyesület neve: ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
2. A szervezet által végzett, az Szjt.-ben előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos vagyoni jogok: 
2.01. A már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneműveknek és zeneszövegeknek, valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részleteknek 
hangfelvételen való újabb többszörözésére és példányonkénti terjesztésére vonatkozó jog [Szjt. 19. § (1) bek.] 
2.02. A rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték útján a nyilvánossághoz közvetítők műsorába belefoglalt, 
valamint a kép- vagy hanghordozón forgalomba hozott szerzői művek, előadó-művészi teljesítmények, filmelőállítói teljesítmények és 
hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 20. §] 
2.03. Fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történő többszörözés alapján, a 
magáncélú másolásra tekintettel fennálló, a művek szerzőit és a kiadókat megillető díjigény [Szjt. 21. §] 
2.04. A hangfelvételbe foglalt művek, vagy a filmalkotások egyes példányainak a nyilvánosság részére történő haszonkölcsönbe adására 
tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 23. § (3) bek.] 
2.05. A szerzőt a filmalkotásra vonatkozó bérbeadás jogának a film előállítójára történő átruházása, illetve e jog gyakorlásának számára történő 
engedélyezése esetén a mű bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek.] 
2.06. A szerzőt a hangfelvételbe foglalt műre vonatkozó bérbeadás jogának a hangfelvétel előállítójára történő átruházása, illetve e jog 
gyakorlásának számára történő engedélyezése esetén a mű bérbeadással történő terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek.] 
2.10. A nyilvános haszonkölcsönzést végző könyvtárakban haszonkölcsönzés útján terjesztett kottában rögzített zeneművek szerzőit e művek 
haszonkölcsönbe adására tekintettel megillető díjigény [Szjt. 23/A. § (1)–(3) bek.] 
2.11. A már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nyilvános előadásának engedélyezése (a színpadra szánt irodalmi művek és 
zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt 
szépirodalmi művek előadásának kivételével) [Szjt. 25. § (1) és (3) bek.] 
2.12. A már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részletek ismételt 
sugárzását lehetővé tevő rögzítésének joga (a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével) [Szjt. 26. § (6) bek., 27. § 
(3) bek.] 
2.13. A már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részletek oly módon 
történő nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételének joga, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják 
meg (a zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével) [Szjt. 26. § (8) bek. második mondat, Szjt. 27. § (3) bek.] 
2.14. A már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részletek a saját 
műsor nyilvánossághoz vezeték útján, vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon történő közvetítésének joga (a zenedrámai művek vagy 
jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével) [Szjt. 26. § (7) bek. és 27. § (3) bek.] 
2.15. A már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részletek másként, 
mint sugárzással vagy a 2.13.–2.14. pontban foglaltak szerint megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga (a zenedrámai művek vagy 
jeleneteik, illetve keresztmetszeteik kivételével) [Szjt. 26. § (8) bek. első mondat, 27. § (3) bek.] 
2.16. Irodalmi és zeneművek földi sugárzással megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga (a színpadra szánt irodalmi művek és 
zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt 
szépirodalmi művek felhasználásának kivételével) [Szjt. 27. § (1) bek.] 
2.17. Irodalmi és zeneművek műhold útján történő sugárzásának joga, ha a műsort ugyanaz a rádió- vagy televízió-szervezet egyidejűleg földi 
sugárzás útján is közvetíti a nyilvánossághoz (a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, 
valamint a szakirodalmi és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek felhasználásának kivételével) [Szjt. 27. § (2) bek.] 
2.18. A rádió- vagy televízió-szervezet, illetve saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve 
közvetített szerzői művek és előadóművészi teljesítmények – az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történő 
egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítésére tekintettel fennálló engedélyezési jog [Szjt. 28. § (2)–(5) bek., 73. § (3) bek.] 
2.23. Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadás vagy arról készült másolat sugárzására és bármilyen más módon történő 
nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 77. §] 
2.24. Kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolat sugárzására és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz 
közvetítésére tekintettel fennálló hangfelvétel-előállítói díjigény [Szjt. 77. §] 
3. A szervezet által végzett, a jogosultak elhatározásán alapuló, a 2. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy 
szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával: 
3.04. Irodalmi és zeneművek műhold útján történő sugárzásának joga, ha a műsort ugyanaz a rádió- vagy televízió-szervezet nem közvetíti 
egyidejűleg földi sugárzás útján is a nyilvánossághoz (a színpadra szánt irodalmi művek és zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve 
keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek felhasználásának kivételével) 
[Szjt. 26. § (2) bek.] 
3.05. Irodalmi műveknek a saját műsor nyilvánossághoz vezeték útján, vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon történő közvetítésének 
joga (a szakirodalmi és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt szépirodalmi művek felhasználásának kivételével) [Szjt. 26. § (7) bek.] 
3.06. A már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi zeneművekből vett részletek audio vagy 
audiovizuális (mechanikai) többszörözésének az engedélyezése a 2.1. pont [Szjt. 19. § (1) bek.] hatálya alá nem tartozó esetekben [Szjt. 18. § ] 
3.07. Irodalmi művek ismételt sugárzását lehetővé tevő rögzítésének joga (a szakirodalmi és a nagyobb terjedelmű nem színpadra szánt 
szépirodalmi művek felhasználásának kivételével) [Szjt. 26. § (6) bek.] 
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4. A jogkezelési tevékenységek: 
4.1. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása; 
4.2. a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapításában való részvétel; 
4.3. a felhasználás engedélyezése; 
4.4. a felhasználásért járó jogdíj beszedése; 
4.5. a díjazás iránti igény érvényesítése; 
4.6. a szerzői jog vagy a kapcsolódó jog megsértésével szemben történő fellépés; 
4.7. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése; 
4.8. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése; 
4.9. a jogdíjak felosztása; 
4.10. a jogdíjak felosztás céljára történő átadása az érintett jogosultak közös jogkezelő szervezetének. 
 
A 2., illetve 3. pontban megjelölt vagyoni jogok tekintetében a szervezet által végzett közös jogkezelési tevékenység és érintett 
jogosulti csoport: 

Vagyoni jog (2.,3.) Jogkezelési 
tevékenység (4.) 

Jogosulti csoport 
 

2.01. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.02. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 
4.8., 4.9. 

irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.02. 4.1., 4.5., 4.6., 4.10. audiovizuális művek képi alkotói, filmírók, filmelőállítók, képző-, illetve 
iparművészeti alkotóművészek, fotóművészeti alkotások szerzői, 
előadóművészek, hangfelvétel-előállítók 

2.03. 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. zeneszövegírók, zeneműkiadók 

2.04. 4.1., 4.5., 4.6., 4.7., 
4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 

2.05. 4.1., 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 

2.06. 4.1., 4.7., 4.8., 4.9. irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 

2.10. 4.2., 4.7., 4.8., 4.9. zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 

2.11. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.12. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.13. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.14. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.15. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.16. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.17. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.18. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

2.18. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.10. 

audiovizuális művek képi alkotói, filmírók, filmelőállítók, képző-, illetve 
iparművészek, fotóművészeti alkotások szerzői, előadóművészek, 
hangfelvétel-előállítók 

2.23. 4.1., 4.5., 4.6., 4.10. előadóművészek 

2.24. 4.1., 4.5., 4.6., 4.10. hangfelvétel-előállítók 

3.04. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

irodalmi szerzők, zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

3.05. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

irodalmi szerzők 
 

3.06. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók 
 

3.07. 4.1., 4.3., 4.4., 4.6., 
4.7., 4.8., 4.9. 

irodalmi szerzők 
 

 
Megjegyzés 1: A 2.23. és 2.24. szerinti vagyoni jogok tekintetében az Artisjus közös jogkezelési tevékenysége a sugárzásra nem terjed ki. 
Megjegyzés 2: A 2.11. 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.17., 3.04., 3.05., 3.06., 3.07. szerinti vagyoni jogok tekintetében a jogosult az érintett közös 
jogkezelő szervezethez intézett írásbeli nyilatkozatában előzetesen tiltakozhat művei vagy kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának 
közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen az Szjt. 87. § (3) bek. alapján. 

                                                                                                                                                                                     
- a kivonat vége – 
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II. MELLÉKLET – TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÖS JOGKEZELÉSRE VONATKOZÓ LÉNYEGES FELTÉTELEKRŐL 
 

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a szerzői jogok és szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. 

törvény (Kjkt.) 14. §-a szerint a jogosultaknak az alábbi tájékoztatást adja. 

 

Kérjük, hogy amennyiben részünkre a közös jogkezelési tevékenység ellátására megbízást kíván adni, vagy már megbízást adott, alaposan 

szíveskedjen elolvasni a szerzői megbízási szerződés vagy tagi megbízás szövegét. 

Kérjük, hogy az általunk végzett tevékenységeket is szíveskedjen alaposan áttanulmányozni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett 

nyilvántartásban (www.sztnh.gov.hu) vagy a Hivatalos Értesítő 2016. évi 2. számában közzétett „SZTNH közlemény az Szjt. szerint 

nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről” című közleményben. 

 

Az általunk végzett tevékenységről, minden előbb hivatkozott dokumentumról, a szerzői jogosultaknak nyújtott szolgáltatásainkról részletes 

információkat talál honlapunkon (www.artisjus.hu). 

1. A jogosultat a Kjkt. alapján megilletik az alábbi jogok 

1.1. A jogosult megbízással, annak megszüntetésével és módosításával, és a jogkezelés elleni tiltakozással kapcsolatos jogai 

A szerzői jogosult szabadon választhatja meg, hogy mely közös jogkezelő szervezetnek ad megbízást szerzői jogai vagy kapcsolódó jogai közös 

kezelésére, feltéve, hogy ezek kezelése az adott szervezet tevékenységi körébe tartozik. [Kjkt. 13.§ (1) bek.) Az Egyesület által végzett 

tevékenységeket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által vezetett nyilvántartás tartalmazza. 

A szerzői jogosult ugyanazon ország tekintetében ugyanazon típusú műveivel vagy kapcsolódó jogi teljesítményeivel kapcsolatos ugyanazon 

szerzői jog vagy kapcsolódó jog kezelésével kizárólag egy közös jogkezelő szervezetet bízhat meg. Jogkezelési megbízás kizárólag a jogosult 

adott műtípusba tartozó valamennyi művére kiterjedő hatállyal adható. [Kjkt. 13.§ (3) – (4) bekezdés] 

A közös jogkezelési megbízást az érintett jogosult az alábbi feltételekkel, egyoldalú jognyilatkozattal módosíthatja vagy megszüntetheti: 

[Egyesületi Alapszabály IX.2.4.; Kjkt. 16.§] 

- A megszüntetést vagy korlátozást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és az Egyesülethez címzetten kell megtenni. 

- A megbízás korlátozása szólhat a jogosult által megválasztott országokra, a jogosult egyes műtípusokba (pl. zenei vagy irodalmi 

művek) tartozó összes művére, valamint az egyes kezelt szerzői vagyoni jogokra. A megbízás megszüntetése, illetve a megbízás tárgyi, 

illetve területi hatályát korlátozó módosítása, amennyiben a jogosult jognyilatkozatában későbbi hatálybalépést nem jelöl meg, a 

jognyilatkozat Egyesülethez történő megérkezése szerinti naptári év végét követő év első napján léphet hatályba. Ha a jogosult 

jognyilatkozata az Egyesülethez a naptári év vége előtt kevesebb, mint 30 nappal érkezik meg, akkor a megérkezésétől számított 30. 

napon léphet hatályba. 

A jogkezelési megbízás felmondása nem érinti a Kjkt. 17.§-a szerinti kiterjesztett hatály alapján történő közös jogkezelést. [Kjkt. 16. (4) bek.] 

Ha a jogosult a közös jogkezelő szervezetnek adott jogkezelési megbízást felmondja vagy korlátozza, és a jogkezelési megbízás megszűnését 

vagy részleges megszűnését megelőzően adott felhasználási engedély vagy érvényesített díjigény alapján jogdíjra jogosult, az adott közös 

jogkezelő szervezettel szemben - a neki járó és a jogkezelési megbízás megszűnéséig ki nem fizetett jogdíjjal kapcsolatban - a jogkezelési 

megbízás megszűnésétől függetlenül megilletik a jelen tájékoztató 1.2. pontjában felsorolt jogok. [Kjkt. 16.§ (5) bek.] 

A kötelező közös jogkezelésen kívüli esetekben a kiterjesztett hatály alapján történő jogkezelés ellen a jogkezelési megbízással nem rendelkező 

szerző, örökös, illetve szerzői jogosult, akit vagy amelyet a szerzői művek tekintetében a szerzői vagyoni jogok megilletnek, a Kjkt. 18. §-a, 

valamint az Egyesületi Alapszabály X.5. pontja szerint tiltakozhat. 

 

1.2. A jogosultnak a közös jogkezelési tevékenység ellátásával kapcsolatos jogai 

A Kjkt. és az Egyesület szabályzatai szerint a jogosultat, függetlenül attól, hogy az Egyesület tagja, vagy az Egyesület a részére megbízás vagy a 

kiterjesztett hatály alapján végez közös jogkezelési tevékenységet, megilletik az alábbi jogok. 

A jogosultat megilleti az a jog, hogy 

- a jogosultakat megillető, jogkezeléssel elért jogdíjakból az Egyesület Felosztási Szabályzata és a Kjkt. szerint felosztásban részesüljön és 

a felosztott jogdíjakat a részére kifizessék; [Egyesületi Felosztási Szabályzat, Kjkt. 36.§, 40.§] 

- abban az esetben, ha részre felosztás vagy kifizetés történt, évente egy alkalommal a közös jogkezelési tevékenységről részletes 

tájékoztatást kapjon; [Kjkt. 53.§ (1) bek.] 

- indokolt kérelmére, igény esetén elektronikus úton, az Egyesület tájékoztassa a közös jogkezelési tevékenysége körébe eső szerzői 

művekről vagy azok típusáról, az általa kezelt szerzői jogokról, valamint a közös jogkezelési tevékenységével érintett földrajzi területről; 

[Kjkt. 56.§] 

- igénybe vegye az Egyesület általa részére biztosított elektronikus kapcsolattartási eszközöket, illetve lehetőségeket; [Kjkt. 47.§ (1) bek.) 

- a jogkezelési tevékenység ellátásával kapcsolatos panaszait az Egyesülettel közölje, és arra, hogy panaszaira írásbeli, indokolt választ 

kapjon. [Kjkt. 47.§ (2) bek.] 

 

2. Az Egyesület a jogdíjak beszedését és felosztását az alábbi kezelési költségek levonása ellenében végzi 

A Kjkt. 39.§-a alapján az Egyesület a jogkezelési tevékenysége körében beszedett jogdíjakból a legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés által 

meghatározott kezelési költséget von le.  

A 2023.  évre az Egyesület Küldöttgyűlése az alábbi levonandó kezelési költségeket állapította meg (Felosztási Szabályzat 10. melléklete): 
1. Nyilvános előadási, nyilvánossághoz közvetítési, internet, üres hordozó és reprográfiai jogdíjak 
1.1. Az Egyesület által beszedett és felosztott jogdíjak 

a.) alap (beszedési) kezelési költség a beszedett bruttó, általános forgalmi adót nem tartalmazó jogdíjakból:   17% 
   Kivéve: 

- internet jogdíjakból:                    15% 
- tag-on internet jogdíjakból (Külföldi közös jogkezelő szervezet által beszedett):                                   8% 
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- a Felosztási Szabályzat 29.4 szerinti jogdíjból:                  10%  
  b.) felosztási kezelési költség az Egyesület által felosztott játszottsági jogdíjak után:   10% 
     Kivéve: 

   - a Felosztási Szabályzat 29.4 szerinti jogdíjból:    0% 
- internet jogdíjakból:     0%  

1.2. Az Egyesület által beszedett és más belföldi közös jogkezelő szervezetnek felosztásra átadott jogdíjak 
-  minden jogdíjnemre alap (beszedési) kezelési költség a beszedett bruttó, 

általános forgalmi adót nem tartalmazó jogdíjból:  17% 
1.3. Más belföldi közös jogkezelő szervezet által beszedett és az Egyesületnek felosztásra átadott jogdíjak  

-  a reprográfiai jogdíjnemre a kezelési költség, 
ha az átadott, bruttó, általános forgalmi adót nem tartalmazó jogdíj 
eléri a 20 millió forintot, e jogdíjból:    10% 

  ha nem éri el a 20 millió forintot:    0% 
1.4. Külföldi közös jogkezelő szervezet által beszedett és az Egyesületnek felosztásra átadott jogdíjak 

- minden jogdíjnemre a kezelési költség az átadott bruttó,  
 általános forgalmi adót nem tartalmazó jogdíjakból:    8% 

2. Mechanikai jogdíjak  
2.1. Az Egyesület által beszedett és felosztott jogdíjak 

- a kezelési költség a bruttó, 
 általános forgalmi adót nem tartalmazó jogdíjakból:   11% 

Kivéve: 
- külföldi közös jogkezelő szervezetekkel kötött képviseleti szerződésben meghatározott eltérő kezelési költség, a képviseleti szerződés 

szerinti mértékben 
- játszottsági jogdíjként kezelendő sugárzási mechanika jogdíjak 
- átalánydíjas zenegép jogdíjakból ezen felüli felosztási kezelési költség:  10% 

2.2. Külföldi közös jogkezelő szervezet által beszedett és az Egyesületnek felosztásra átadott jogdíjak  
- kezelési költsége az átadott jogdíjakból:    8% 

 Kivéve: a központi jogosításból származó átadott jogdíjakból:       7,4% 
 

Az Egyesület a levont kezelési költségekből fedezi a jogkezelés költségeit. Ha az évente levont kezelési költségeknél a tényleges felmerült 

költségek alacsonyabbak, a különbözetet az Egyesület a jogosultak között jogdíjfelosztásai során felosztja. 

Az Egyesület (SZTNH által javasolt metodikával számolt) tényleges működési költségmutatója a 2021. évben: 15,37% 

 

3. Az Egyesület a jogosultak közösségi céljaira az alábbi összegeket különíti el a jogdíjakból  

A Kjkt. lehetővé teszi, hogy az Egyesület a jogdíjak egy részét a jogosultak közösségi céljaira használja fel. [Kjkt. 43-45.§] A Kjkt. hatályba lépését 

megelőzően a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 89.§ (8), (10), (11) és (11a) bekezdései is lehetővé tették a jogdíjak egy részének 

jogosultak érdekében történő felhasználását. Az Egyesület a közösségi célra felhasználható összegek elkülönítését a jogszabály előírása szerint 

vagy legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés határozatának megfelelően végzi, és szintén a jogszabályban meghatározottak szerinti adja át 

a Nemzeti Kulturális Alap részére, illetve Felosztási Szabályzatának a mellékletét képező, a www.artisjus.hu honlapon is közzétett, Támogatási 

Politikája szerint használja fel. 

A 2022-es évre vonatkozó Támogatási Politika és a jogszabályi előírások alapján az alábbi célokra, az alábbi arányban történtek ilyen 

elkülönítések: 

Elkülönítés – a Küldöttgyűlés 

döntése alapján 

% célja Felhasználás módja 

a nyilvános előadási és 

sugárzási típusú zenei jogdíjak 

10%-ának a 28%-a  komolyzenei kulturális cél Nemzeti Kulturális Alap részére történő átadás, 

a Támogatási Politika figyelembe vételével 

a nyilvános előadási és 

sugárzási típusú zenei jogdíjak 

10%-ának a 12%-a komolyzenei szociális cél a Támogatási Politika szerint 

a nyilvános előadási és 

sugárzási típusú zenei jogdíjak 

10%-ának a 60%-a könnyűzenei szociális cél a Támogatási Politika szerint 

a nyilvános előadási és 

sugárzási típusú irodalmi 

jogdíjak 

10%-a irodalmi szociális cél a Támogatási Politika szerint 

Elkülönítés – a jogszabály 

kötelező előírása alapján 

% célja Felhasználás módja 

beszedett üres hordozó 

jogdíjak [Szjt. 20.§] 

25% kulturális cél Nemzeti Kulturális Alap részére történő átadás 

ismeretlen vagy ismeretlen 

helyen tartózkodó jogosultak 

azonosítatlan jogdíjai 

90% kulturális cél Nemzeti Kulturális Alap részére történő átadás 

4. A Kjkt. 11.§-ának megfelelően a nem kereskedelmi célú felhasználások engedélyezésére az alábbi szabályok vonatkoznak  

A Kjkt. 11.§ -a alapján a jogosult egyénileg engedélyezheti szerzői műve nem kereskedelmi célú felhasználását akkor is, ha egyébként az ilyen 

felhasználást közös jogkezelő szervezet engedélyezi jogkezelési megbízás vagy a kiterjesztett közös jogkezelés alapján. Az ilyen engedélyezés 

feltételeit a Kjkt. előírása szerint Egyesület Alapszabálya állapítja meg, III.1.12. pontjában:  
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III.2.12.1. Az irodalmi szerző, zeneszerző, zeneszövegíró és az örökös (együtt a jelen III.2.12. pontban: jogosult) a következő alpontokban 

meghatározott feltételek teljesülése esetén egyénileg engedélyezheti műve nem kereskedelmi célú felhasználását a III.2.1. pont alpontjaiban 

felsorolt, engedélyezési jognak minősülő vagyoni jogok gyakorlása körében abban az esetben is, ha e jogokat megbízás vagy a kiterjesztett 

közös jogkezelés alapján az Egyesület gyakorolja.  

III.2.12.2. A jogosult által a nem kereskedelmi célú felhasználásra adott engedély az Egyesület írásbeli jóváhagyásának (III.2.12.4. pont) 

feltételével lép hatályba. 

Ha a műnek több jogosultja van, az Egyesület jóváhagyását akkor adja meg, ha a nem kereskedelmi felhasználást a mű valamennyi jogosultja 

engedélyezi és a jelen pontba foglalt feltételeket a mű valamennyi jogosultja teljesíti. 

A nem kereskedelmi felhasználásra adott egyéni engedély csak nem kizárólagos és a felhasználó személyéhez kötött lehet, azaz azt a 

felhasználó harmadik személynek nem engedheti át. 

III.2.12.3. A jogosult a felhasználás tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően benyújtja az Egyesületnek a tervezett felhasználást 

engedélyező írásbeli, felhasználási szerződést, amelyet a jogosult sajátkezű aláírásával lát el, és amelynek tartalmaznia kell: 

- a jogosult nevét és adatait; 

- a felhasználó nevét és adatait; 

- a tervezett felhasználás leírását; 

- a felhasználni kívánt mű megjelölését; 

- a felhasználási engedélyt és az engedély időbeli, valamint területi hatályának megjelölését; 

- a jogosult kifejezett lemondását a jogdíjról; 

- a felhasználó nyilatkozatát arról, hogy a felhasználás sem közvetlenül, sem közvetve nem szolgálja jövedelemszerzés vagy 

jövedelemfokozás célját és a felhasználó feltétlen kötelezettségvállalását arra, hogy amennyiben ez a nyilatkozat valótlan, vagy ténybeli 

alapja utóbb megdől, a felhasználás fejében az Egyesület díjszabása szerint az Egyesületnek járó jogdíjat megfizeti; 

- a felek (a jogosult és a felhasználó) kötelezettségvállalását arra nézve, hogy a felhasználást a felhasználási szerződés rendelkezései szerint 

valósítják meg, és a felhasználási szerződés bármilyen módosításáról vagy arról, ha a felhasználás a szerződéstől eltérően valósul meg, az 

Egyesületet haladéktalanul értesítik; 

- kikötést arra vonatkozóan, hogy a nem kereskedelmi célú felhasználás jogosult általi egyéni, érvényes és hatályos engedélyezése 

kivételével a közös jogkezelést végző szervezeten kívül más személynek vagy szervezetnek történő díjfizetés, vagy más személlyel vagy 

szervezettel történő megállapodás a közös jogkezelő és az általa képviselt érintett jogosult irányában nem hatályos; 

- az arra vonatkozó felfüggesztő feltételt, hogy a felhasználási szerződés az Egyesület írásbeli jóváhagyása esetén lép hatályba; és  

- azt a kikötést, hogy a felhasználási szerződés az Egyesület írásbeli hozzájárulásának jóváhagyásának feltételével módosítható. 

III.2.12.4. Az Egyesület a benyújtott felhasználási szerződést, ha az a jelen Alapszabályban foglalt feltételeknek megfelel, írásban jóváhagyja. Az 

írásbeli jóváhagyás akként történik, hogy az Egyesület a felhasználási szerződés benyújtását követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy a 

benyújtott felhasználási szerződés a nem kereskedelmi célú felhasználás közös jogkezeléssel érintett jogosult által történő egyéni 

engedélyezési feltételeinek megfelel;  

- erről a jogosult és a felhasználó részére igazolást állít ki; és  

- a benyújtott felhasználási szerződést jóváhagyó záradékkal látja el. 

III.2.12.5. Ha az Egyesület más közös jogkezelő szervezet javára végez közös jogkezelést, az érintett másik közös jogkezelő szervezet által 

képviselt jogosult akkor engedélyezheti a jelen Alapszabály alapján egyénileg műve nem kereskedelmi célú felhasználását, ha a III.2.12.1.- 

III.2.12.4. pontban foglalt feltételek teljesítésén túlmenően az Egyesülethez benyújtja az érintett másik közös jogkezelő szervezetnek a 

jogosultat, a felhasználót és a felhasználást legalább a III.2.12.3. pont szerinti mértékben azonosító nyilatkozatát arról, hogy a nem 

kereskedelmi célú felhasználás egyéni engedélyezése az érintett másik közös jogkezelő szervezet alapszabályában vagy megfelelő 

szabályzatában foglalt követelményeknek megfelel. 

III.2.12.6. A III.2.12. pont alkalmazásában kizárólag olyan felhasználás tekinthető nem kereskedelmi célúnak, amely sem közvetve, sem 

közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, továbbá, amelyért a jogosult nem tart igényt jogdíjra. 

 

 

Ha a tájékoztató tartalmában bármilyen változás következik be, arról az Egyesület honlapján nyújtunk tájékoztatást. Kérjük, hogy a 

jogkezelésre vonatkozó aktuális feltételekről való értesülés érdekében szíveskedjen figyelemmel kísérni a www.artisjus.hu honlapot. 
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III. MELLÉKLET – Tájékoztatás az Alapszabály megbízásra alkalmazandó pontjairól  
 
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Alapszabályát, Felosztási Szabályzatát és Szervezeti és Működési Szabályzatát a honlapján 
teszi közzé. (www.artisjus.hu). Az egyesületi Alapszabály a szerzői megbízásra alkalmazandó legfontosabb pontjai: 
A jogkezelési megbízás (jogviszony) létrejötte   
IX.2.1.1. A jogkezelési megbízást írásba kell foglalni. Egyesületi tagok esetében a jogkezelési megbízás a tagsági okirat része. A jogkezelési 
megbízást az Egyesület köteles elfogadni, ha az a jelen Alapszabálynak, az Szjt.-nek és a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelel. (…) 
IX.2.1.3. A jogkezelési megbízást az Egyesület csak akkor fogadhatja el, ha a jogosult kijelenti, hogy nem áll fenn olyan tagsági, vagy más, a 
szerzői vagyoni jogai, illetve zeneműkiadó esetében díjrészesedési jogai közös jogkezelés, vagy egyéb, képviselő (ügynök) útján történő 
gyakorlásának akár Magyarország területén, akár külföldön hatályos átengedésére vonatkozó olyan jogviszonya, amelynek tárgyi, vagy területi 
hatálya ütközik az Egyesületnek adott megbízásba, és e kijelentéséért mind az Egyesület, mind az egyéb érintett közös jogkezelő szervezet, 
vagy más képviselő irányában helytállást vállal, valamint tudomásul veszi, hogy ha a kijelentés valótlannak bizonyul, a megbízást az Egyesület 
egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja.  
IX.2.1.4. A jogkezelési megbízás elfogadása előtt az Egyesület ellenőrzi a közös jogkezeléssel érintett bel- és külföldi jogosultakat tartalmazó, 
rendelkezésére álló adatbázisban, hogy a jogosult javára végzendő közös jogkezelés hatálya nem ütközik-e a IX.2.1.3. pontban említett 
valamely jogviszony tárgyi vagy területi hatályába. Az Egyesület a megbízást csak oly an tartalommal fogadja el, illetve a közös jogkezelést csak 
olyan hatállyal látja el, hogy a megbízás, illetve az ellátott közös jogkezelés hatálya ne ütközzön az e pontban említett adatbázis adatai szerint 
fennálló jogviszony tárgyi vagy területi hatályába. 
A taggá nem váló egyéb érintett jogosultakra vonatkozóan a jogkezelési megbízás elfogadásának különös szabályai:  
X.4.3.1. A jelen fejezetben meghatározott egyéb érintett jogosultakkal kötött jogkezelési megbízási szerződés a megbízás Egyesület által 
történő elfogadásával jön létre és lép hatályba.  
X.4.3.2. A jogkezelési megbízás elfogadásáról a megbízást tartalmazó nyilatkozat Egyesülethez történt megérkezésétől számított 30 napon belül 
kell dönteni és a megbízót a döntés meghozatalától számított 8, külföldi esetében 15 napon belül kell a döntésről írásban értesíteni. Ha a 
megbízást az Egyesület elfogadja, a megbízót a megbízás egy, az Egyesület által aláírt példányának megküldésével kell értesíteni. Ha a 
jogkezelési megbízást az Egyesület bármely okból nem tudja elfogadni, erről az érintett jogosultat - ha az értesítéshez szükséges adatai az 
Egyesület rendelkezésére állnak – attól számított 30 napon belül kell írásban értesíteni, amikor a megbízás elfogadását megakadályozó okról az 
Egyesület tudomást szerez. 
X.4.3.3. A jogkezelési megbízás Jogszerű Nyilatkozatot tett egyéb érintett jogosulttal legkorábban a Nyilatkozat visszavonásának X.5.6. pont 
szerinti hatályba lépésének napjára szóló hatállyal léphet hatályba.  
A jogkezelési megbízás tartalma  
IX.2.2.1. A jogkezelési megbízással a szerző, örökös (…) (a továbbiakban e pont alkalmazásában együtt: jogosult) megbízást ad az Egyesületnek 
a jelen Alapszabály szerinti, így különösen a III.2.1., III.2.3., III.2.4., III.2.7., III.2.8. és III.2.9. pont szerinti tevékenységek jogosult javára történő 
elvégzésére.  
IX.2.2.2. Jogkezelési megbízás – a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott kivétellel – kizárólag a jogosult adott 
műtípusba tartozó valamennyi művére kiterjedő hatállyal adható.  
IX.2.2.3. A jogkezelési megbízás területi hatálya a világ valamennyi országára kiterjed. A jogosult a jogkezelési megbízás területi hatályát 
korlátozhatja, de a korlátozás Magyarország területére nem terjedhet ki. 
IX.2.2.4. Az Egyesület részére adott jogkezelési megbízás – a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokban meghatározott kivétellel - 
kizárólagos, azaz a jogosult a jogkezelési megbízás területi hatálya alá tartozó ország tekintetében ugyanazon típusú műveivel kapcsolatos 
ugyanazon szerzői vagyoni jog közös kezelésével a jogkezelési megbízás fennállása alatt más közös jogkezelő szervezetet nem bízhat meg. 
IX.2.2.5. A jogkezelési megbízási szerződés tartalmazza különösen: 
a) az Egyesület által képviselt azon jogosulti csoport meghatározását, amelybe a jogkezelési megbízást adó jogosult tartozik; 
b) a közös jogkezeléssel érintett műtípus meghatározását, tekintettel a IX.2.2.2. pontra; 
c) a közös jogkezelésbe vont szerzői vagyoni jog, és az adott vagyoni joggal kapcsolatos közös jogkezelési tevékenység meghatározását; 
d) azoknak az országoknak a IX.2.2.3. pont szerinti a meghatározását, amelyekre a jogkezelési megbízás területi hatálya kiterjed; 
e) arra vonatkozó utalást, hogy az Egyesület a jogosult részére a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások szerinti tájékoztatást 
megadta, és a tájékoztatást a jogosult tudomásul vette; valamint 
f) a jogosult kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Egyesület, mint megbízott közös jogkezelő szervezet a szerzői vagyoni jogait a b)-d) pont 
szerinti körben kezelje. 
(…) 
IX.2.4. A jogkezelési megbízás módosítása és megszüntetése   
IX.2.4.1. A jogkezelési megbízást – a IX.2.4.7. pont szerinti korlátok között - a felek közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy 
megszüntethetik.  
IX.2.4.2.  A jogkezelési megbízást az érintett jogosult – a IX.2.4.7. pont szerinti korlátok között - egyoldalú jognyilatkozattal módosíthatja vagy 
megszüntetheti (felmondhatja). A módosításra, illetve megszüntetésre a jogkezelési megbízás létrejöttére vonatkozó rendelkezéseket kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy 
a.) a megbízást megszüntető jognyilatkozat esetében a IX.2.1.3. és IX.2.1.4. pontok rendelkezéseit nem kell alkalmazni; valamint  
b.) a megbízás megszüntetése, illetve a megbízás tárgyi, illetve területi hatályát korlátozó módosítása, amennyiben a jogosult 
jognyilatkozatában későbbi hatálybalépést nem jelöl meg, a jognyilatkozat Egyesülethez történő megérkezése szerinti naptári év végét követő 
év első napján léphet hatályba. Ha a jogosult jognyilatkozata az Egyesülethez a naptári év vége előtt kevesebb, mint 30 nappal érkezik meg, 
akkor a megérkezésétől számított 30. napon léphet hatályba.      
A jognyilatkozat megérkezésének napja a jognyilatkozat Egyesület általi kézhezvételének, illetve az Egyesület részére történő kézbesítésének 
napja. 
IX.2.4.5. Az Egyesület tagjának tagsági jogviszonyát fel kell mondani, ha a jogkezelési megbízást a jelen Alapszabály VIII.2.1. pontjába ütközően 
módosítja, vagy szünteti meg. A módosítással nem érintett részben a tag által adott jogkezelési megbízás a tagsági jogviszony megszűnését 
követően változatlan tartalommal hatályos. 
IX.2.4.6. Az Egyesület a közös jogkezelésre adott megbízást – a IX.2.4.7.pont szerinti korlátok és a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi 
előírások keretei között - 30 napos felmondási idővel felmondhatja, ha a jogosult az érdekkörében felmerült okból nem teljesíti az érintett 
jogosultnak járó jogdíjak felosztásához és kifizetéséhez szükséges feltételeket.   
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IX.2.4.7. Ha a jogosult az Egyesületnek adott jogkezelési megbízást megszünteti (felmondja) vagy tárgyi, illetve területi hatályát korlátozva 
módosítja és a jogkezelési megbízás megszűnését megelőzően adott felhasználási engedély vagy érvényesített díjigény alapján jogdíjra 
jogosult, a megbízás megszűnésének vagy korlátozásának hatályba lépéséig a neki járó és ki nem fizetett jogdíjjal kapcsolatban az Egyesülettel 
szemben megilletik a jelen Alapszabály, az Egyesület Felosztási Szabályzata, illetve a közös jogkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások szerinti 
jogok.  
IX.2.4.8. Az Szjt. által előírt, az Egyesület által ellátott kötelező közös jogkezelést  
- a közös jogkezelésre adott megbízásból nem lehet kizárni;   
- az érintett jogosulttal fennálló megbízás módosítása és bármely okból történő megszűnése nem érinti.  
IX.2.5. A jogkezelési megbízási jognyilatkozatok alakja és hatályossá válása   
IX.2.5.1. A jogosultakkal létesíthető megbízásra (…), a megbízás módosítására, megszüntetésére, illetve a Nyilatkozatra az Egyesület 
formanyomtatványt alkalmazhat.  
A jogkezelési megbízással összefüggésben tett jognyilatkozatok a másik félhez történt megérkezéssel válnak hatályossá. Kétség esetében a 
jognyilatkozatot tevő fél köteles tértivevénnyel vagy egyéb, a tértivevénnyel azonos bizonyító erejű bizonyító eszközzel igazolni, hogy 
jognyilatkozata hatályossá vált. 
 
 
 

IV. MELLÉKLET – Tájékoztatás az adatkezelésről 
 
 
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a szerzői jogosultak részére  „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló - 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS - (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR alapján 
fennálló tájékoztatási kötelezettségét a honlapján közzétett adatkezelési tájékoztató útján teljesíti.  
 
Nagyon fontos, hogy Ön, mielőtt elfogadja szerzői megbízási szerződéstervezetünk szövegét és személyes adatait az Egyesület részére megadja, 
tisztában legyen személyes adatainak kezelésével, az arra vonatkozó szabályokkal, és ezzel kapcsolatos jogaival. 
 
Erről minden információt megtalál a szerzői jogosultak részére szóló adatkezelési tájékoztatóban a  
 
https://www.artisjus.hu/adatvedelem/ 
 
weboldalon. 
 
A tájékoztató közvetlenül IDE kattintva érhető el.  
(https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2022/07/Altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_szerzoi_jogi_jogosultak_reszere_20220801.pdf)  
 
Kérjük, tájékoztatónkat a szerzői megbízási szerződés aláírása előtt figyelmesen szíveskedjék elolvasni! 
 
Ha a későbbiekben a tájékoztatónk módosul, arról minden esetben honlapunkon (www.artisjus.hu) adunk tájékoztatást. 


