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A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye
filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2014. 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 és 92/H. §-a alapján
az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználásának 2014. évben fizetendő díját és a
felhasználás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. Az ezen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzők: rendező, filmíró, operatőr, a FilmJus Felosztási
Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint.
1.2. Az ezen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott magyarországi előállítású (azaz
magyarországi székhelyű filmelőállító által előállított) filmalkotásoknak vagy azok részleteinek (a továbbiakban
együtt: „filmalkotások”) az 1.4. pontban meghatározott nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendők.
1.3. Az ezen jogdíjközlemény hatálya azon művekre terjed ki, amelyek az Szjt. alapján filmalkotásnak minősülnek.
1.4. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése alapján elsősorban a filmalkotás előállítója köteles, kivéve 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).

2. A jogdíj mértéke
2.1. A nyilvános előadás kezdetekor előre meghatározott számú nyilvános előadás esetén:
A nyilvános előadások száma (db) és a jogdíj mértéke (Ft) művenként
Nézőszám (fő)

1 előadás

2 előadás

3–4 előadás

5–7 előadás

8–10 előadás

11. előadástól
vetítésenként

1–100

1 318

1 977

3 075

4 943

7 907

878

101–500

1 538

2 196

3 295

5 161

8 237

1 025

501–1000

1 977

2 636

3 734

5 601

8 676

1 317

1000 felett

6 589

7 139

8 237

10 104

13 179

4 390

Filmalkotás részletének nyilvános előadása esetén a fentiekben meghatározott jogdíj arányosan csökkentett része, de
legalább műrészletenként 220 Ft fizetendő.
Amennyiben a nyilvános előadás megtekintéséért belépődíjat szednek, a 2.2.2. pontban meghatározott, a belépődíj
mértékétől függő jogdíjszorzókat alkalmazni kell.
2.2. A nyilvános előadás kezdetekor előre nem meghatározott számú előadást lehetővé tévő felhasználás esetén
(pl. kiállítás keretében történő folyamatos vetítés vagy a közönség jelenlévő tagjai által választható nyilvános előadás
biztosítása):
2.2.1.
a) Az egy másodpercre eső jogdíj havonta: 2,63 Ft/másodperc/hónap.
b) Amennyiben a vetítés egy hónapnál rövidebb ideig történik, akkor arányosan csökkentett jogdíj fizetendő, de
legalább 0,33 Ft/másodperc.
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2.2.2. Amennyiben a nyilvános előadás több teremben, több vetítőn, illetve képernyőn történik, vagy emelt összegű
belépődíjat alkalmaznak, vagy a látogatók becsült száma a nyilvános előadás időtartama alatt meghaladja a 3000-et,
akkor a jogdíjat az alábbi jogdíjszorzókkal kell megszorozni:
Jogdíj szorzó

Több teremben, több vetítőn, illetve képernyőn történő
nyilvános előadás

1,3

Az áfát magában foglaló belépődíj mértéke:
– filmalkotások belépti díj ellenében történő rendszeres nyilvános bemutatása érdekében
létrehozott szervezet (pl. mozi) által vagy ilyen céllal szervezett esemény (pl. belépődíjas
filmklub) keretében – ide nem értve a filmfesztivált – történő nyilvános előadás esetén:
1400 Ft/fő felett
– egyéb esetekben: 1800 Ft/fő felett
Amennyiben a becsült látogatószám havonta, illetve egy hónapnál rövidebb tartamú
előadás esetén a nyilvános előadás időtartama alatt meghaladja a 3000-et:

1,5

2

2.2.3. Amennyiben a felhasználó úgy biztosítja a közönség számára a filmalkotás megtekintését, hogy azt a felhasználó
által biztosított helyszínen és technikai feltételekkel, de a közönség tagjai által meghatározott időben és alkalommal
teszi lehetővé (pl. kiállításon monitoron szabadon elindítható film megtekintése), abban az esetben a 2.1. pont
szerinti díjszámítás alkalmazandó, ha a felhasználó vagy előállító tud adatot szolgáltatni a hozzáférések számáról.
Amennyiben ezen adat nem elérhető vagy a felhasználó nem szolgáltat arról adatot, úgy a 2.2.1. és 2.2.2. pont szerinti
díjszámítás kerül alkalmazásra.
2.3. A jogdíjakkal való elszámolás és a jogdíj megfizetése a nyilvános előadás megkezdése előtt esedékes, kivéve ha
az a felhasználó utólagos adatszolgáltatásán alapul.
A FilmJus az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a jogdíjfizetésre kötelezettel kötött felhasználási
szerződésben utólagos jogdíjfizetésben is megállapodhat, amennyiben:
a) a jogdíjfizetésre kötelezettnek a FilmJus-szal szemben jogdíjtartozása nincs, és
b) a jogdíjfizetésre kötelezett keretmegállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történő jogdíjfizetésről
és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen, teljes körűen adatot szolgáltat és jogdíjat fizet a
FilmJus-nak,
c) vagy a jogdíjfizetésre kötelezett teljesíti az a) pontban foglalt feltételt, és a kulturális örökség védelméről szóló
törvényben meghatározott közgyűjteménynek minősül.
A kedvezmény a jogdíjfizetésre kötelezettet addig illeti meg, amíg a kedvezmény feltételeit teljesíti.
Utólagos jogdíjfizetés esetén, ha a felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, az elszámolás és adatszolgáltatás
a megszűnés napjára nézve a megszűnéstől számított tíz napon belül, a jogdíj a megszűnést követő hónap utolsó
napjáig esedékes.

3. Adatszolgáltatás
3.1. A jogdíj megállapítása érdekében a jogdíjfizetésre kötelezett az ezen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó
filmalkotások nyilvános előadása esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe,
– műfaja,
– sorozatok esetén a nyilvánosan előadott epizódok címe,
– előállítója, amennyiben az a jogdíjfizetésre kötelezett előtt ismert,
– jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzői (1.1. pont), amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett előtt nem
ismert valamennyi szerző, legalább a filmalkotás rendezője,
– hossza (min:sec)/műrészlet esetén a nyilvánosan előadott részlet hossza;
b) a nyilvános előadás kezdete és határozott idejű nyilvános előadásnál, vége;
c) a nyilvános előadás időtartama, illetve előre meghatározott számú nyilvános előadás esetén, a nyilvános előadások
száma;
d) a nyilvánosan előadott mű/műrészlet naponta hány képernyőn, hány alkalommal jelenik meg;
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e) a becsült látogatószám havonta, illetve egy hónapnál rövidebb tartamú előadás esetén a nyilvános előadás
időtartama alatt;
f ) a nyilvános előadás megtekintéséért szedett belépődíj mértéke.
3.2. Az adatszolgáltatás a nyilvános előadás megkezdése előtt, amennyiben a Filmjus a jogdíjfizetésre kötelezettel
utólagos jogdíjfizetésben állapodott meg, akkor hat hónapos vagy annál rövidebb idejű nyilvános előadás esetén a
nyilvános előadás befejezését követő tíz napon belül, hat hónapnál hosszabb idejű nyilvános előadás esetén naptári
félévenként, a félévet követő hónap 10. napjáig esedékes. Amennyiben a mű felhasználásában az adatszolgáltatási
időszakon belül változás következik be, a megváltozott adatokat a változásról való tudomásszerzést követő tizenöt
munkanapon belül közölni kell.

3.3. Értelmező rendelkezések
3.3.1. A 2.1. pont szerinti jogdíjszámítás esetén egy előadásnak egy képernyőn történő előadás tekintendő.
3.3.2. A 2.2.1. b) pont szerinti jogdíjszámítás esetén egy hónapnak 31 napos időszak tekintendő.
3.3.3. A 2.2.2. pont szerinti, az 1400, illetve 1800 Ft-ot meghaladó összegű belépődíjra tekintettel meghatározott
jogdíjszorzót akkor kell alkalmazni, ha legalább a jegyek 50%-át 1400 Ft-ot, illetve 1800 Ft-ot meghaladó áron
értékesítik.
3.3.4. A 2.2.2. pontban a belépődíj mértékére tekintettel megállapított jogdíjszorzókat abban az esetben is alkalmazni
kell, ha a belépődíjat nem kizárólag a filmalkotások megtekintéséért szedik, hanem a rendezvényre való belépésért,
amelyen a filmalkotások megtekintése mellett más események is látogathatók, és a belépődíj összege a 10 000 Ft-ot
meghaladja.
3.3.5. A 2.1. pont alkalmazása során, több részből álló filmalkotások, illetve sorozatok esetén a filmalkotásból
(sorozatból) minden megkezdett 50 perc tekintendő egy műnek.

4. Közös szabályok
4.1. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre
kötelezettnek az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell
megfizetnie.
4.2. A felhasználás részletes feltételeiről a FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett szerződésben állapodik meg.
A FilmJus a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.
4.3. A jelen jogdíjközlemény filmelőállítóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni arra a természetes vagy jogi
személyre vagy – 2014. március 15-ét megelőzően – jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra
is, akire/amelyre a filmelőállító által a szerzőktől megszerzett, a nyilvános előadásra, illetve a nyilvános előadás
engedélyezésére vonatkozó vagyoni jog szerződés vagy jogszabályi rendelkezés folytán átszállt.
4.4. Késedelmes jogdíjfizetés esetén a jogdíjfizetésre kötelezett a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot
köteles fizetni.
4.5. A jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén a
jogdíjfizetésre kötelezett a késedelem idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelem minden napjára
a jogdíjfizetésre kötelezett által az adott időszakra fizetendő szerzői jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft.
A kötbér legmagasabb összege a jogdíjfizetésre kötelezett által fizetendő szerzői jogdíj 30%-a.
4.6. Amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett a jogdíjkiszámítás, illetve -felosztás alapjául szolgáló 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 4.5. pontban
meghatározott késedelmi kötbér mértékével.
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5. Időbeli hatály
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig érvényesek.
		

FilmJus

***
A díjszabást az Szjt. 92/H. § (3) bekezdése alapján jóváhagyom:
Budapest, 2013. december 9.
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

		

közigazgatási és igazságügyi miniszter

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2014. évi díjszabása
A HUNGART a képző-, ipar- és fotóművészek szerzői jogainak kollektív kezelésére létrejött szervezet. Tevékenységének alapjait a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásba vétele
biztosítja.
A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás szerzőjének kizárólagos joga, hogy műve felhasználásáról döntsön, illetve jogdíj igényét
érvényesítse. A kommunikációs és terjesztési technikák fejlődésére tekintettel azonban az Szjt. lehetővé tette, hogy a jogosultak
(a szerző vagy jogutóda) ezen jog részbeni gyakorlását egy erre a célra létrejött szervezetnek, a HUNGART-nak átengedjék, a
már egyszer nyilvánosságra hozott képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás bármely további felhasználását (amennyiben az a
hatályos szerzői jogi rendelkezések értelmében jogdíjköteles) a HUNGART előzetes hozzájárulásához kössék. A jogdíj mértéke
elsősorban a felhasználás jellegének, terjedelmének függvénye és/vagy általános tarifaként vagy egyedi szerződés keretében kerül
meghatározásra.
A következőkben részletezett jogdíjtarifák megállapítása az Szjt. 92/H. §-ának rendelkezésein alapul. Ezen díjszabás kizárólag a
HUNGART közreműködésével történő jogosítások tekintetében érvényes. Amennyiben a szerző vagy más jogosult közvetlenül ad
engedélyt a felhasználásra, úgy ezen tarifák nem kötelező érvényűek.
A felhasználások engedélyezése, illetve a számlák kiállítása a HUNGART székhelyén történik (1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.).
A felhasználási engedély akkor lép érvénybe, azaz a teljesítés akkor történik, amikor a felhasználó a jogdíjat ténylegesen megfizette
a HUNGART részére, ezért a HUNGART a felhasználó adatszolgáltatása alapján, utólag, a jogdíj bekérését és beérkezését követően
állíthatja csak ki a számlát a teljesítésről.
A későbbiekben részletezett díjak nem tartalmazzák a megfizetendő 27%-os áfát.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A felhasználásokhoz történő jogosítás (a továbbiakban: jogosítás) írásbeli kérelem alapján történik a felhasználást
megelőzően. A felhasználást követő kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési kötelezettség alól, amely a jogdíj
összegét meghaladja.
2. A HUNGART által adott jogosítás kizárólag az abban megnevezett szerző, ott megjelölt művének felhasználására
jogosít. A felhasználás engedélyezése egyszeri alkalomra, az ott megjelölt formában, terjedelemben és
példányszámban történő megjelentetésre vonatkozik. A terjedelem a mindenkori kiadvány szedéstükréhez igazodik.
A megállapított példányszámon felüli példányokhoz újabb jogosítás beszerzése szükséges, amely csak különösen
indokolt esetben tagadható meg.

