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Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel-I 20)  
rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői által fizetendő 
szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről

Az ARTISJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében 28. § (2) és 
(3) bekezdésében, továbbá a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi 
XCIII. törvény (Kjkt.) 146. § (1) bekezdésében, valamint 59. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján 
a  szerzők, továbbá az  Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondatában meghatározott jog tekintetében 
az  előadóművészek és a  hangfelvétel-előállítók javára 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 
az  Szjt. 28. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a  rádió- vagy televízió-szervezet, illetve a  saját műsort 
a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített művek, előadások 
és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas, vagy IP platform útján 
–  az  eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával – a  nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és 
csonkítatlan továbbközvetítése (másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) engedélyezésének feltételeit és az ennek 
fejében fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban: jogdíj) az alábbiakban állapítja meg:

I. FEJEZET

Sugárzott rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítését végző szervezetek 
által fizetendő jogdíjak
A közönség körében közvetlenül is fogható rádió- és televízió-műsoroknak az  Szjt. 28. § (2) bekezdése szerinti 
továbbközvetítése fejében fizetendő jogdíjak.

1. A  rádió- vagy televízió-szervezetek, illetve a  saját műsort a  nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként 
elsődlegesen közvetítő szervezetek műsorában sugárzott, illetve nyilvánossághoz elsődlegesen közvetített 
műveknek változatlan, csonkítatlan, továbbsugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon így különösen műholdas, 
vagy IP platform útján történő továbbközvetítését végző, az  eredeti elsődleges nyilvánossághoz közvetítő (rádió- 
vagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek (pl. a  kábelszervezetek, illetve műsorterjesztő szervezetek), mint 
felhasználók, szervezeti formájukra tekintet nélkül, az  egyes csatlakozott háztartások (előfizetők) részére 
továbbközvetített rádió- és televízió-műsorok után

a) legfeljebb 500 csatlakozott háztartásig:

televízió-műsoronként 1,66 Ft/hó/csatlakozott háztartás

Rádióműsoronként 0,65 Ft/hó/csatlakozott háztartás

b) 500-nál több csatlakozott háztartás esetén:

televízió-műsoronként 4,08 Ft/hó/csatlakozott háztartás

Rádióműsoronként 1,66 Ft/hó/csatlakozott háztartás

de – mind az  a), mind a  b) pont esetében – csatlakozott háztartásonként legalább 9,03 Ft/hó összegű jogdíjat 
kötelesek fizetni.

c) Ha a csatlakozott háztartások száma amiatt, hogy a műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítése 
nem vezeték útján, hanem a  nyilvánossághoz továbbközvetítésre alkalmas egyéb eszközzel vagy módon történik 
vagy egyéb okból (pl. azért, mert a  továbbközvetítésnek nincsenek előfizetői) nem állapítható meg, vagy 
a  továbbközvetítés fejében a  közönség tagjai nem a  továbbközvetített műsorok számához (műsorcsomagokhoz) 
igazodó díjat fizetnek, akkor a  továbbközvetítéssel elérhető háztartásszám, illetve a  továbbközvetítés, mint 
szolgáltatás igénybevételének mértékére vonatkozó egyéb adatok (pl. a  műsorokhoz való tényleges hozzáférés 
adatai, az  előfizetői díjakból eredő bevétel) alapulvételével az  1. a), illetve 1. b) pontban a  megfelelő időszakra 
meghatározott jogdíjak közül az alacsonyabb összegű jogdíjat kell megfizetni.
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2. Ha a  változatlan, csonkítatlan, továbbsugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas, 
vagy IP platform útján történő továbbközvetítését végző, az  eredeti elsődleges nyilvánossághoz közvetítő (rádió- 
vagy televízió-) szervezettől különböző szervezet maga, vagy közreműködő útján olyan összetett digitális 
audiovizuális médiaszolgáltatást [pl. a  csatlakozott háztartás (előfizető) részére a  rádió-televízió szervezet vagy 
közreműködője által összeállított kínálatból igény szerint vagy közel igény szerint nyújtott videoszolgáltatás, időben 
eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás] nyújt, amelynek során egyéb jogdíjközlemény hatálya alá tartozó 
felhasználási cselekményt is folytat, az  összetett szolgáltatás változatlan, csonkítatlan, továbbsugárzással, vezeték 
útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas, vagy IP platform útján történő továbbközvetítésnek minősülő 
részszolgáltatásának engedélyezése és a jogdíjigények teljesítése fejében az 1. a), illetve b) pontban meghatározott 
jogdíjat kell megfizetni.

3. Az  összetett digitális audiovizuális média szolgáltatás keretében megvalósított felhasználásokra, amelyek más 
jogdíjközlemények hatálya alá tartoznak, az  alkalmazandó jogdíjközlemény szerint külön engedélyt kell kérni, 
és az engedély fejében külön jogdíjat kell fizetni.

4.  A változatlan, csonkítatlan továbbközvetítést  végző – az eredeti, elsődleges nyilvánossághoz közvetítő (rádió- 
vagy televízió) szervezettől különböző – szervezetnek akkor is az 1. a), illetve b) pontban meghatározott jogdíjat kell 
megfizetnie a továbbközvetítés engedélyezése és a jogdíjigények teljesítése fejében, ha a továbbközvetítést a jelen 
1. pont szerint úgy végzi nyílt IP platformon, hogy ahhoz az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti 
közvetítő szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe.

II. FEJEZET
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1.1. A  jelen jogdíjközlemény értelmében felhasználó az  a  személy vagy szervezet, amely a  rádió- vagy televízió-
szervezetek, illetve a  saját műsort a  nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként elsődlegesen közvetítő 
szervezetek műsorában sugárzott, illetve nyilvánossághoz elsődlegesen közvetített műveknek egyidejű, változatlan, 
csonkítatlan, továbbsugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon, így különösen műholdas, vagy IP platform útján 
történő továbbközvetítéssel végzi és az  eredeti elsődleges nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) 
szervezettől különbözik. (pl. kábelszervezetek, illetve műsorterjesztő szervezetek).
1.2. A jelen jogdíjközlemény értelmében rádió-, illetve televízió-szervezet alatt 
– a  saját, a  közönség körében közvetlenül is fogható műsort a  nyilvánossághoz földi vagy műholdas sugárzás, 

illetve vezeték útján vagy egyéb módon átvivő, vagy
– a saját műsort rögzítő és azt a saját műsora nyilvánossághoz közvetítésben közreműködő más szervezethez (pl. 

kábelszervezethez vagy műsorterjesztőhöz) közvetítő 
szervezeteket kell érteni, függetlenül az átvitel vagy közvetítés módjától. 

2.1. A jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadása a jogdíj megfizetésétől függ. A felhasználó 
az  engedélyt a  jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. A  felhasználás megkezdése előtt megfizetett jogdíj, 
illetve jogdíjrészlet fejében a  felhasználó a  megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos mértékű felhasználási 
engedélyt szerez.
2.2. A jogdíj, illetve jogdíjrészlet megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a jogdíj az Artisjus számlájára már 
beérkezett és a  jogdíjat megfizető felhasználó, valamint az  a  felhasználás is azonosítható az  Artisjus számára, 
amelyre a felhasználó a felhasználási engedélyt meg kívánja szerezni. 
2.3. A felhasználó jogdíjtúlfizetését az Artisjus a felhasználó fennálló, lejárt jogdíjtartozásába beszámíthatja.

3. Az adatszolgáltatás (elszámolás) és a jogdíjfizetés esedékessége, késedelmi kamat, elévülés
3.1. A  jogdíj  kiszámításához szükséges adatok elszámolását is tartalmazó, 4. pont szerinti adatszolgáltatás naptári 
negyedévenként, a  tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, a  jogdíj pedig a negyedévet követő hónap utolsó 
napjáig esedékes (esedékesség). A  jogdíjat az  ARTISJUS a  felhasználó által a  felhasználás negyedévére teljesített 
elszámolás alapján, a  jelen jogdíjközlemény és a  felhasználási szerződés rendelkezései szerint számítja ki. 
Amennyiben a  felhasználó az  elszámolást határidőben nem teljesíti, az  ARTISJUS a  fizetendő jogdíjat 
a rendelkezésére álló adatok alapján állapíthatja meg.



H I V A T A L O S  É R T E S Í T Ő 	 • 	 2019.	évi	68.	szám	 6785

3.2. Ha a  felhasználó a  jogdíjfizetéssel késedelembe esik a  Polgári Törvénykönyv (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti 
törvényes késedelmi kamatfizetés kezdő napja a  jogdíj 3.1. pontban meghatározott esedékességét követő nap. 
Amennyiben a felhasználó az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötött és a jogdíjfizetéssel késedelembe esett, 
behajtási költségátalányt is köteles fizetni.
3.3. A  jogdíjkövetelés az  esedékessé válástól számított öt év elteltével elévül. A  jelen jogdíjközleményben 
megállapított bármely kötelezettség tekintetében az  elévülést megszakítja a  jogdíjról a  felhasználónak küldött 
értesítés és a felhasználónak küldött, a jogdíj megfizetésére szóló felszólítás, vagy a jogdíj kiszámításához szükséges 
bármely adat szolgáltatására történő felszólítás, valamint a díjfizető által az ARTISJUS-nak küldött felszólítás is. Amíg 
az ARTISJUS a felhasználásról nem szerez tudomást, az elévülés nyugszik.

4. Adatszolgáltatás a jogdíj kiszámításához és felosztásához
4.1. A  felhasználó köteles a  ténylegesen továbbközvetített műsorfolyamokról adatot szolgáltatni. [Kjkt. 59. § 
(1) bekezdés] 
4.2. Az adatszolgáltatás az ARTISJUS által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával vagy más, a felek által 
kötött szerződésben meghatározott formátumban elektronikus úton történik. A  felhasználó adatszolgáltatásában 
köteles feltüntetni az  általa továbbközvetített, illetve nyilvánossághoz közvetített televízió-műsorok és 
rádióműsorok megnevezését, a  közvetítés naptári időszakát és az  ebben az  időszakban a  televízió-műsorokkal és 
rádióműsorokkal elért, csatlakozott háztartások számát. A felhasználó adatszolgáltatásában köteles az előző mondat 
szerinti adatokat minden olyan televízió-műsorra és rádióműsorra vonatkozóan megadni, amelynek 
a nyilvánossághoz közvetítésében, illetve továbbközvetítésében bármilyen módon részt vesz.
4.3. Az ARTISJUS a felhasználó adatszolgáltatását 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 megosztja e közös jogkezelő 
szervezetek Szjt. 28.§ (2)–(5) bekezdésével kapcsolatosan fennálló közös jogkezelési tevékenységének ellátása 
céljából. Az ARTISJUS az adatok megosztása előtt a közös jogkezelő szervezetekkel titoktartási megállapodást köt. 
A  felhasználót, kérésére, az  ARTISJUS tájékoztatja a  megosztás módjáról, időpontjáról, és arról, hogy 
az adatszolgáltatást mely közös jogkezelő szervezettel osztotta meg.
4.4. Az  adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a  felhasználó a  késedelem idejére kötbért köteles fizetni. 
A  kötbér mértéke a  késedelem minden napjára a  felhasználó által az  adott negyedévre fizetendő szerzői jogdíj 
0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft. A  kötbér legmagasabb összege a  felhasználó által fizetendő szerzői jogdíj 
30%-a.
4.5. Amennyiben a  felhasználó az  adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti, úgy az  adatszolgáltatás 
határnapjától a  megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért 
köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 4.4. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével.

5. Az  ARTISJUS a  jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a  műfelhasználás módját és mértékét 
a helyszínen ellenőrizheti. Amennyiben a hibás elszámolást az ARTISJUS e pont szerinti ellenőrzése során tárja fel, és 
az  elszámolásában közölt és az  ellenőrzéskor feltárt, jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatok között 5%-nál 
nagyobb eltérés mutatkozik a  szolgáltató javára, a  szolgáltató köteles hibás teljesítési kötbért fizetni. A  kötbér 
mértéke az eltérésből adódó, a felhasználó által fizetendő jogdíjkülönbözet 20%-a.

6. A  jelen jogdíjközleményben meghatározott, tevékenységüket megkezdő szervezetek jogdíja – működésük első 
naptári évében – kizárólag beruházási célú, nem a  működés folyamatos költségeit fedező költségvetési 
támogatásuk és egyéb, megfelelő számviteli bizonylattal igazolt beruházási és/vagy tárgyieszköz-beszerzési 
költségeik összegével csökkenthető. A  csökkentés nem haladhatja meg a  fizetendő jogdíj mértékének 50%-át. 
E jogdíjkedvezménnyel együtt más jogdíjkedvezmény nem adható.

7.1 A  felhasználókkal, illetve a  felhasználók képviseletében eljáró, az  érintett felhasználók jelentős részét 
megfelelően képviselő országos érdek-képviseleti szervezetekkel a  jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben 
meghatározott tételes vagy %-os szerzői jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat, vagy csökkentett mértékű 
jogdíjat tartalmazó felhasználási szerződést is köthet. Az  átalányjogdíjat vagy csökkentett mértékű jogdíjat 
tartalmazó felhasználási szerződésben az  ARTISJUS és a  felhasználó, illetve a  felhasználók érdekképviseleti 
szervezete az adatszolgáltatás és a jogdíjfizetés esedékességétől eltérő rendelkezésekben is megállapodhatnak. 
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7.2. A jelen pont szerinti szerződések megkötése során az azokkal érintett felhasználók között az egyenlő bánásmód 
követelményét sértő megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos 
kedvezményeket kell biztosítani.
7.3. Átalánydíjas, vagy csökkentett mértékű jogdíjat tartalmazó felhasználási szerződés csak akkor köthető, ha
a) az azzal érintett felhasználónak jogdíjtartozása nincs, és a  felhasználásra vonatkozó adatközlési 

kötelezettségének (4. pont) a Kjkt. 59.§ (1) bekezdésre figyelemmel eleget tett,
b) a jelen pont szerinti felhasználási szerződés megkötését a  felhasználás sajátos körülményei, a  felhasznált 

művek sajátos, a jelen jogdíjközleményben szabályozott felhasználással érintett művek tipikus összetételétől 
való jelentős eltérése, vagy a  felhasználás és ennek folytán a  felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős 
mértéke, vagy a  felhasználó által a  jogdíj kiszámításához és a  jogdíj felosztásához (4. pont) szükséges 
adatszolgáltatás tekintetében az  adatok feldolgozását megkönnyítő, egységes formátumú és tartalmú 
adatszolgáltatás vállalása, vagy a felhasználók jelentős részének azonos országos érdek-képviseleti szervben 
való önkéntes tagsága és az érdek-képviseleti szerv felhasználási szerződés kötésére irányuló jogszabály- és 
alapszabályszerű felhatalmazása ezt lehetővé és indokolttá teszi.

7.4. Országos érdek-képviseleti szervekkel csak abban az  esetben köthető a  jelen pont szerint szerződés, ha 
az  érdek-képviseleti szerv a  tagjai (az érintett felhasználók) jogdíjfizetéséért megfelelő biztosítékot nyújt, és/vagy 
az  érintett felhasználók által fizetendő jogdíj kiszámításához és jogdíj felosztásához (4. pont) vonatkozó adatokat 
gyűjti és az ARTISJUS-nak továbbítja, a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatok, valamint a műfelhasználás módja 
és mértéke ellenőrzését a II. fejezet 5. pontján túlmenő ellenőrzési módon is lehetővé teszi, és/vagy a jogdíjfizetési 
kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.

8. A  jelen jogdíjközleményben nem meghatározott felhasználások esetén, vagy abban az  esetben, ha a  jogdíjat 
a felhasználó által a közönség tagja irányában alkalmazott üzleti modell miatt nem lehet a jogdíjközlemény egyes, 
egyébként az  adott felhasználásra alkalmazandó rendelkezései alapján megállapítani, a  közzétett jogdíjmértékek 
elveinek és arányainak alkalmazásával az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendő.

9. A  jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy a  jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások 
során védett és nem védett művek felhasználása egyaránt megtörténik.

10. Az ARTISJUS a felhasználóval való kapcsolattartásra elektronikus utat biztosíthat. Ebben az esetben az ARTISJUS 
és a felhasználó közötti elektronikus úton történő kapcsolattartást külön megállapodás szabályozza.

11. A  jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az  áfát nem tartalmazzák. A  jogdíjat a  törvényes áfát is 
tartalmazó összegben kell megfizetni.

III. FEJEZET
A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDŐBELI HATÁLYA

A fenti Jogdíjközlemény 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig hatályos.

  ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő  
  Iroda Egyesület

* * *

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

Budapest, 2019. december 19.

  Dr. Varga Judit s. k.,
  igazságügyi miniszter
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