
 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye 

a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy 

DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról 

(M12) 

Az ARTISJUS a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 18. 

§-ában, 19. § (1) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdésében és 92. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések 

alapján az alábbiakban állapítja meg a nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen színpadi 

zeneművekből vett részletek többszörözésének, illetve terjesztésének engedélyezése fejében fizetendő szerzői 

jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit: 

I. Jogdíjmértékek 

1. Hangfelvétel 

1.1. Hagyományos hangfelvétel-kiadás esetén a fogyasztói (áfa nélküli) ár 8%-a, vagy a hangfelvétel-kiadó nettó 

(áfa nélküli) átadási árának (terjesztői átadási ár, a továbbiakban: PPD) 11%-a közül a magasabb összegű 

példányonkénti jogdíj, de legalább az alábbiakban megállapított példányonkénti jogdíjminimum fizetendő: 

 Megnevezés  

Nemzetközi 

rövidítés 

 Max. perc  Max. 

műszám 

 Max. 

műrészlet 

 Jd. min. 

(Ft) 

       Vagy   

 VINYL LEMEZ 

 45 ford. sz. 17 cm Single  S  8  2  6  40 

 45 ford. sz. 17 cm EP  EP  16  4  12  54 

 45 ford. sz. Maxi Single  DS  16  4  12  54 

 Disco Single Remix  RDS  16  4  12  60 

 Maxi Single Remix  RMS  16  4  12  60 

 LP 33 ford. sz. 17 cm EP  EPM  20  6  18  63 

 LP 33 ford. sz. 25 cm  MLP  30  10  24  80 

 LP 33 ford. sz. 30 cm  LP  60  16  28  160 

 LP Kompiláció  LP2  60  20  33  160 

 LP (CD LP-vel azonos tartalom)  LP3  80  20  40  160 

 LP (CD kompilációval azonos tartalom)  LP4  80  24  48  200 

 COMPACT LEMEZ (CD) 

 CD Single 2 mű  SCD  12  2  6  50 

 CD Singles  CDS  23  5  12  80 

 CD Maxi-sing le  CDM  23  5  12  80 

 CD Maxi single remix  RCD  23  5  12  80 

 EP CD  EPCD  40  10  24  110 

 CD-LP  CD  80  20  40  180 

 CD kompiláció  CD2  80  24  48  220 

 SACD  SA  80  20  40  200 

 SACD kompiláció  SA2  80  24  48  220 

 KAZETTA (MC) 

 MC single  SMC  8  2  6  38 

 MC maxi  MMC  16  4  12  54 

 MC EP  EMC  16  4  12  58 



 MC Remix  RMC  16  4  12  58 

 MC  MCP  30  10  24  63 

 MC LP  MC  60  16  28  100 

 MC kompiláció  MC2  60  20  33  120 

 MC (CD-vel azonos tartalom)  MC3  80  20  40  150 

 MC kompiláció (CD kompilációval azonos 

tartalom) 

 MC4  80  24  48  170 

 Dupla MC  DMC  120  32  56  200 

 MINIDISC 

 MD Single/Maxi Single  MDS  23  5  12  90 

 MD Maxi Remix  MDR  23  5  12  90 

 MD EP  MDP  30  10  24  160 

 MD kompiláció  MD2  80  24  48  210 

 DVD AUDIÓ 

 DVD Audió    80  20  40  180 

 DVD Audió    120  24  48  220 

 DIGITAL COMPACT CASSETTE 

 DCC  DC  80  20  40  210 

 DCC kompiláció  DC2  80  24  48  210 

Ha a hangfelvételen a fenti táblázatban meghatározott műszámot, vagy maximum időtartamot meghaladóan 

történik zeneművek többszörözése, akkor művenként és rögzítésenként további 25 Ft jogdíjminimum fizetendő. 

1.2. Korábban kiadott hangfelvételek csökkentett áron történő utángyártása és újrakiadása esetén a hangfelvétel 

kiadója az 1.1. pont szerinti jogdíjminimumokból legfeljebb 50%-os jogdíjkedvezményben részesülhet, amennyiben 

az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

- a hangfelvétel két évnél régebben került kiadásra, 

- a hangfelvétel átadási ára nem haladja meg CD esetén az áfa nélküli 700 Ft-ot, MC esetén az áfa nélküli 400 Ft-

ot. 
A jogdíjkedvezmény nem alkalmazható az 1.1. pont szerinti százalékos módon megállapított jogdíjakra. 

1.3. Ún. DualDisc hordozón (ugyanazon hordozó DVD- és CD-oldalt egyaránt tartalmaz) történő kiadás esetén az 

1.1. pont szerinti százalékos módon és mértékekkel megállapított jogdíjat, de hordozónként legalább 250 Ft 

jogdíjminimumot kell megfizetni. 

1.4. Hangoskönyv (audio book, azaz irodalmi művek előadóművész által történő prózai előadásának 

hangfelvétele) esetén a zeneművek hangfelvételen történő kiadásának engedélyezéséért a hordozó típusa és teljes 

időtartama szerinti, az 1.1. pontban a CD-re, illetve az MC-re megállapított jogdíjminimumnak a hangfelvétel teljes 

időtartama és a szerzői jogi védelem alatt álló zenei művek időtartama arányában meghatározott összegét kell 

jogdíjként fizetni. 

1.5. Midi-file formátumban történő zenerögzítés és terjesztés esetén a számlával igazolt (áfa nélküli) bevétel 10%-

a, de legalább művenként és rögzítésenként 35 Ft jogdíj fizetendő. 
1.6. Zeneművek egyéb rögzítése/másolása és terjesztése (kiadása) 

Ha a zeneművek kiadása nem az 1.1.-1.5. pontban meghatározott hordozókon történik, akkor 

- művenként és rögzítésenként 25 Ft jogdíj fizetendő; 

- zenei album többszörözése esetén az 1.1. pontban a CD-re megállapított jogdíj fizetendő. Ha a hordozón az 1.1. 

pontban meghatározott műszámot, vagy maximum időtartamot meghaladóan történik zeneművek többszörözése, 

akkor művenként és rögzítésenként további 25 Ft jogdíj fizetendő. 

2. CD-ROM, DVD-ROM 

Zenét tartalmazó CD-ROM, DVD-ROM kiadása esetén megkezdett zenei percenként 5 Ft jogdíj fizetendő. 

3. VHS, CD-Videó 

a) Elsősorban zenei tartalmú (koncert, zenés portré, klip stb.) filmek kiadása esetén: 

a fogyasztói (áfa nélküli) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a közül a magasabb összeg, de legalább a zenefelhasználás 

ideje szerint az 1.1. pontban az MC-re megállapított jogdíjminimum fizetendő. 
b) Játék- és egyéb filmek kiadása esetében: 



a fogyasztói (áfa nélküli) ár 4%-a, vagy a PPD 5,5%-a közül a magasabb összegű*, de legalább az alábbiak 

szerinti jogdíjminimum fizetendő. 

 Teljes lejátszási idő  Jogdíjminimum* 

 30’-ig  30 Ft 

 30’ felett, 60’-ig  50 Ft 

 60’ felett, 90’-ig  60 Ft 

 90’ felett, 120’-ig  80 Ft 

 120’ felett  100 Ft 

 * A jogdíjat a VHS, CD-Videó teljes lejátszási idejéhez viszonyított tényleges zenefelhasználás arányában kell 

megfizetni (pro rata temporis). 

4. DVD-Videó, Blu Ray, HD DVD (nagy tároló kapacitású optikai diszk) 

a) Elsősorban zenei tartalmú (koncert, zenés portré, klip stb.) filmek kiadása esetén: 

a fogyasztói (áfa nélküli) ár 6%-a, vagy a PPD 7,5%-a közül a magasabb összeg, de legalább a zenefelhasználás 

ideje szerint az 1.1. pontban a CD-re megállapított jogdíjminimum, illetve, ha a zenefelhasználás időtartama a 80 

percet meghaladja, az időarányosan növelt jogdíjminimum fizetendő. 
b) Játék- és egyéb filmek esetében: 

a fogyasztói (áfa nélküli) ár 4%-a, vagy a PPD 5,5%-a közül a magasabb összegű*, de legalább az alábbiak 

szerinti jogdíjminimum fizetendő. 

 Teljes lejátszási idő  Jogdíjminimum* 

 30’-ig  40 Ft 

 30’ felett, 60’-ig  75 Ft 

 60’ felett, 90’-ig  100 Ft 

 90’ felett, 120’-ig  120 Ft 

 120’ felett  150 Ft 

 * A jogdíjat a kiadvány teljes lejátszási idejéhez viszonyított tényleges zenefelhasználás arányában kell 

megfizetni (pro rata temporis). 

c) A jelen pontban meghatározott hordozókon korábban már kiadott filmek csökkentett áron történő utángyártása 

és újrakiadása esetén a kiadó a 4. a) és 4. b) pont szerinti jogdíjminimumokból legfeljebb 50%-os 

jogdíjkedvezményben részesülhet, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

- a film két évnél régebben került kiadásra, 

- a kiadvány átadási ára nem haladja meg az áfa nélküli 700 Ft-ot. 

A jogdíjkedvezmény nem alkalmazható a 4. a) és a 4. b) pont szerinti százalékos módon megállapított jogdíjakra. 

5. Zenegépek 
a) Zenegépek (jukebox, musicbox stb.) felhasználója zeneműveknek a zenegép tárolójában nyilvános előadás 

céljára történő többszörözésére tekintettel zenegépenként és naptári évenként 14 000 Ft jogdíjat köteles fizetni. 

b) A jogdíj megfizetésével a felhasználó az engedély hatályban léte alatt a zenegépen korlátlan számú zenemű a) 

pont szerinti felhasználására szerez engedélyt. Az engedély hatálya arra a naptári évre terjed ki, amelyre a 

felhasználó a jogdíjat megfizette. A felhasználó az engedélyt a felhasználás megkezdését megelőzően köteles az 

újonnan létrehozott zenegépekre a jogdíj megfizetésével megszerezni. A tárgyévet megelőző évben már meglévő 

zenegépekre a tárgyévi engedélyt a felhasználó legkésőbb a jogdíj tárgyév február 28-i megfizetésével köteles 

megszerezni. 

c) A fenti, naptári évre szóló engedély fejében járó teljes jogdíjat köteles a felhasználó abban az esetben is 

megfizetni, ha a zenegépet nem üzemelteti a teljes naptári évben vagy az a naptári év folyamán megsemmisül. Abban 

az esetben, ha egy új zenegépet a felhasználó év közben, a tárgyév július 1-jét követően hoz létre, a felhasználó a 

zenegép üzembe helyezését megelőzően az a) pont szerinti jogdíj felének megfizetésével szerezheti meg a 
felhasználási engedélyt. 

d) Az a)-c) pontoktól eltérően a felhasználó választhatja, hogy a zeneműveknek a zenegép tárolójában nyilvános 

előadás céljára történő többszörözésére tekintettel zenegépenként, művenként és rögzítésenként 150 Ft jogdíjat fizet. 

A felhasználó ezzel a választási lehetőséggel csak olyan zenegépe tekintetében élhet, amellyel kapcsolatosan 

jogdíjtartozása nem áll fenn. A felhasználó e választását meglévő zenegép esetében a tárgyév január 31-ig, év közben 

létrehozott zenegép esetében a zenegép üzembe helyezése előtt köteles az ARTISJUS-szal közölni. 



e) A felhasználó a szerződéskötést megelőzően, majd azt követően évente, a tárgyévet követő év január 31-ig 

köteles zenegépenként a zenegép egyedi gyártási számát vagy egyéb, eltávolíthatatlanul és ellenőrizhető módon 

feltüntetett egyedi azonosítóját, az üzemeltetés helyét és a zenegépben többszörözött művek adatait az ARTISJUS-

hoz bejelenteni. Az adatszolgáltatás az ARTISJUS által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával történik. 

f) A felhasználó az e) pontban meghatározott rendszeres adatszolgáltatástól függetlenül köteles az e) pontban 

felsorolt adatokban bekövetkezett változást a változást megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg az ARTISJUS-

hoz írásban bejelenteni. 

g) Az e) és f) pontok szerinti adatszolgáltatást késedelmesen teljesítő felhasználó a késedelem idejére kötbért 

köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára, de legfeljebb 90 napra a késedelmes 
adatszolgáltatással érintett zenegépenként és naponta 150 Ft. Ha a felhasználó az e) és f) pontok szerinti 

adatszolgáltatást hiányosan vagy hibásan teljesíti, úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelő adatszolgáltatás 

általa történő teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke 

megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. 

6. Zeneművek nyilvános előadása céljára történő, az I. fejezet 5. pont hatálya alá nem tartozó, rögzítése esetén: 

- ha a rögzítés CD-vagy DVD-lemezre történik, lemezenként az 1.1. pontban a CD-re megállapított 

jogdíjminimum fizetendő. Ha a hordozón az 1.1. pontban meghatározott mű számot, vagy maximum időtartamot 

meghaladóan történik zeneművek többszörözése, akkor művenként és rögzítésenként további 25 Ft jogdíj fizetendő; 

- egyéb hordozóra történő rögzítés esetén (például, ha a rögzítés számítógép merevlemezére történik) művenként 

és rögzítésenként 25 Ft jogdíj fizetendő. 

II. Közös rendelkezések 

1. Az I. fejezetben megállapított jogdíjminimumokat kell megfizetni azokban az esetekben is, amikor a 

hangfelvételt, illetve filmet tartalmazó kiadvány terjesztése ingyenesen történik (ajándék, promóciós célú kiadvány 
stb.). 

2. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak a hordozók teljes zenei anyagának szerzői jogi védettségét 

alapul véve kerültek megállapításra. Nem-védett zeneművek felhasználása esetén a fizetendő jogdíj az összes 

felhasznált zenemű védettségének arányához igazodik. 

3. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján engedélyezett többszörözés olyan hordozóra történik, amely hordozó az 

Szjt. 20. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, magáncélú másolatkészítésre alkalmas üres hordozó kapacitással 

rendelkezik, erre nézve az ARTISJUS adott időszakban hatályos Ü jelű jogdíjközleményét megfelelően alkalmazni 

kell. 

4.1. A jelen jogdíjközlemény alapján a felhasználási engedély megadása a jogdíj megfizetésétől függ. A 

felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. 

4.2. Az I. fejezetben megállapított jogdíjak megfizetésével a felhasználó az első fejezet egyes pontjainak bevezető 
szövegében meghatározott felhasználásra szerez engedélyt. A felhasználó a többszörözött műpéldány terjesztésére, 

kivéve a műpéldány bérbe-, illetve haszonkölcsönbe adását, abban az esetben szerez engedélyt, ha ezt az I. fejezet 

adott pontja kifejezetten a terjesztésre vagy kiadásra utalással tartalmazza. 

5. Késedelmes jogdíjfizetés esetén a felhasználó a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Ha a 

felhasználó a felhasználáshoz nem kért engedélyt, vagy a felhasználási engedély terjedelmét túllépte, a késedelmi 

kamat megfizetése a felhasználás megkezdésének napjától esedékes. 

6. Az ARTISJUS a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a műfelhasználás módját és mértékét, 

illetve a 9. pont szerinti védjegyhasználat feltételeinek betartását mind a felhasználó székhelyén, illetve telephelyén, 

mind a többszörözés és a raktározás helyszínén ellenőrizheti. 

7. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján a jogdíjat a bevétel arányában kell megfizetni, a fizetendő jogdíj alapja a 

bevétel nettó (áfa nélküli) összege. 

8.1. A jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott eseti, tételes vagy %-os szerzőijogdíj-fizetést 
előíró felhasználási szerződés helyett az ARTISJUS az olyan felhasználóval, amelynek/akinek az ARTISJUS-szal 

szemben jogdíjtartozása nincs, a hangfelvételek, illetve filmek nagyobb csoportjának folyamatos többszörözését, 



terjesztését és időszaki forgalmi elszámolását engedélyező felhasználási szerződést is köthet, ha az érintett 

felhasználó 

- huzamosabb ideje jogszerű hangfelvétel-, illetve filmkiadói gyakorlatot folytat; 

- folyamatosan nagyszámú hangfelvételt, illetve filmet tartalmazó kiadványt hoz forgalomba; 

- a felhasználási szerződésben meghatározott mértékű, a jogdíj megfizetését biztosító óvadékot nyújt; 

- az e pont szerinti felhasználási szerződés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás, és 

ennek folytán a felhasználó által fizetendő jogdíj jelentős mértéke lehetővé és indokolttá teszi. 

8.2. Az olyan felhasználónak, amelynek/akinek az ARTISJUS-szal szemben jogdíjtartozása nincs az ARTISJUS 

egyedi felhasználási szerződésben vagy a 8.1. pont szerinti felhasználási szerződésben 10%-os jogdíjkedvezményt 
nyújthat, ha a felhasználó a felhasználási szerződésben meghatározott módon igazolja, hogy 

- egyedi felhasználási szerződés esetén a szerződés megkötését megelőző, legalább negyedéves időszakban kiadott 

összes hangfelvételét; illetve 

- a 8.1. pont szerinti szerződés esetén a jogdíjkedvezmény alkalmazását közvetlenül megelőző időszakra esedékes 

elszámolásában feltüntetett hangfelvételeket; 

maga vagy az engedélyével más személy lehívásra hozzáférhetővé tette olyan módon, hogy ahhoz a Magyar 

Köztársaság területén a fogyasztók hozzáférhetnek, és a lehívásra történő hozzáférhetővé tételre [Szjt. 26. § (8) 

bekezdésének második mondata szerinti felhasználásra] maga vagy az engedélyével rendelkező más személy a 

szerzői hozzájárulást megszerezte. 

A felhasználó a fenti feltételek fennállását az egyedi felhasználási szerződés megkötése előtt, illetve időszakos 

elszámolásával egyidejűleg köteles az alábbi okiratok eredeti, megfelelően aláírt példányának az ARTISJUS-hoz 
történő benyújtásával igazolni: 

- a felhasználó nyilatkozata a Magyar Köztársaság területén elérhető tartalomszolgáltatás megjelöléséről; 

- a felhasználó vagy az engedélyével rendelkező tartalomszolgáltató nyilatkozata azon hangfelvételek 

felsorolásával, amelyek a nyilatkozat megtételének időpontjában lehívásra e szolgáltatás keretében hozzáférhetőek; 

- ha nem az ARTISJUS engedélyezte a zeneművek lehívásra történő hozzáférhetővé tételét, az engedélyező - 

külföldi közös jogkezelő szervezet - nyilatkozatát arról, hogy a lehívásra hozzáférhetővé tétel engedélyezése 

megtörtént, az engedéllyel rendelkező felhasználó a szerzői jogdíjat megfizette és az engedély hatálya a Magyar 

Köztársaság területére kiterjed. 

8.3. A jogdíjközlemény I. fejezetének hatálya alá tartozó hasonló felhasználások elveinek és az azokra 

megállapított jogdíjmértékek arányainak megtartásával az ARTISJUS annak a felhasználónak, amelynek/akinek az 

ARTISJUS-szal szemben jogdíjtartozása nincs és amely/aki legalább 10 000 példányban ad ki egy engedélyezéssel 
érintett kiadványt, a kiadvány példányszáma és a felhasznált zeneművek száma, illetve a kiadványon belüli 

zenefelhasználás aránya által meghatározott ún. mennyiségi jogdíjkedvezményt nyújthat. 

8.4. Az ARTISJUS annak a felhasználónak, amelynek/akinek az ARTISJUS-szal szemben jogdíjtartozása nincs és 

amely/aki olyan speciális terjesztésű kiadványt (pl. könyvmelléklet) ad ki, amely egy másik, zeneműveket nem 

tartalmazó kiadvány elválaszthatatlan részét képezi akként, hogy önálló terjesztése kizárt, az I. fejezet szerint a 

kiadványra vonatkozó jogdíjakból legfeljebb 30%-os jogdíjkedvezményt nyújthat. 

8.5. Az e pont szerinti felhasználási szerződések megkötése során az érintett felhasználók között indokolatlan 

megkülönböztetést nem lehet alkalmazni, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket kell biztosítani. 

9.1. Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján a zenegépek (I. fejezet 5. pont) tekintetében történő 

engedélyezéssel összefüggésben ingyenesen, nem kizárólagos, nem átruházható védjegyhasználati engedélyt ad a 

jogdíjat megfizető és a felhasználással kapcsolatos adatszolgáltatást szerződésszerűen teljesítő felhasználónak az 

„ARTISJUS” védjegy 9.2. és 9.3. pont szerinti használatára. Az „ARTISJUS” védjegy a jogdíjközlemény szerinti 
használat során - az ellenkező bizonyításáig - igazolja, hogy a felhasználó a jogdíj megfizetésével a felhasználási 

engedélyt a jogdíjközleményben meghatározott terjedelemben és időbeli hatállyal megszerezte. 

9.2. A védjegyet az ARTISJUS által kibocsátott, a jogdíjat megfizető felhasználónak térítésmentesen, az 

engedélyezett zenegépek által meghatározott darabszámban használatába adott optikai védelemmel ellátott 

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

jogkezelési adatnak is minősül [Szjt. 96. § (2) bekezdés], amelynek jogosulatlan eltávolítása vagy megváltoztatása 

tilos. 

9.3. A jogdíjat megfizető felhasználó a védjegyet hordozó címkét a zenegépen jogosult és köteles 

eltávolíthatatlanul elhelyezni (felragasztani). Az elhelyezés (felragasztás) a címke átvételét követően haladéktalanul, 

legkésőbb 5 munkanapon belül kötelező. A hologramos címke csak a jogdíjfizetéssel érintett zenegépen helyezhető 

el. A védjegyet a fentiektől eltérő módon használni tilos. A jogdíjat megfizető felhasználó a védjegy használatát 
harmadik személynek nem engedélyezheti, és az el nem helyezett (fel nem ragasztott) hologramos címkét harmadik 

személy birtokába/használatába nem adhatja. A védjegy használatáért (a hologramos címkéért) sem a jogdíjat 



megfizető felhasználó, 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 zenegép a felhasználó 

birtokában van, illetve azon a címkét ténylegesen képes elhelyezni. Ezt a jogdíjat megfizető felhasználó a címke 

átadását megelőzően köteles hitelt érdemlően igazolni. 

10. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát is 

tartalmazó összegben kell megfizetni. 

11. Jelen jogdíjközlemény hatálya: 2012. január 1.-2012. december 31. 

III. Védjegyhasználati engedély jogkezelési adatok védelme 

Az ARTISJUS felhasználási engedélye alapján, az engedélyben megjelölt tartalommal és példányszámban kiadott 

hordozón kötelező feltüntetni az „ARTISJUS” logóját. Az „ARTISJUS” védjegy jelen pont szerinti használata során 
jogkezelési adatnak minősül [Szjt. 96. § (2) bekezdés], amelynek jogosulatlan eltávolítása, megváltoztatása tilos. 

A kiadó ezen kötelezettségének a teljesítéséhez az ARTISJUS védjegyhasználati engedélyt ad a hang-, illetve 

képfelvétel kiadójának az „ARTISJUS” név szöveges védjegyének használatára. 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő 

Iroda Egyesület 

* * * 

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom: 

Budapest, 2011. december 16. 

Dr. Navracsics Tibor s. k., 

közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

 


