
 

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének 

jogdíjközleménye 

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy 

módon történő nyilvánossághoz közvetítése után fizetendő jogdíjakról és e 

felhasználások egyéb feltételeiről 

A FilmJus a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 26. § (1)-(7) bekezdése, (8) 
bekezdésének első mondata, 66. § (3) bekezdése és 92/H-92/J. §-a alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a 

filmalkotások sugárzással vagy egyéb módon történő nyilvánossághoz közvetítésének díját és a felhasználás egyéb 

feltételeit: 

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya 

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

Szabályzatában megjelölt meghatározások szerint. 

1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott magyarországi előállítású 

(azaz magyarországi székhelyű filmelőállító által előállított) filmalkotásoknak vagy azok részleteinek (a 

továbbiakban együtt: „filmalkotások”) az 1.4. pontban meghatározott nyilvánossághoz közvetítése után fizetendők. 

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

törvény alapján „filmalkotás”-nak minősülnek. 

1.4. A 2. pontban megállapított jogdíjak az 1.2. és 1.3. pontokban meghatározott filmalkotások sugárzással, 

vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítésére (a továbbiakban: 
nyilvánossághoz közvetítés) tekintettel fizetendők. Nem értendő ide az a felhasználás, amikor filmalkotásokat 

lehívásra tesznek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé [Szjt. 26. § (8) bekezdés, második mondat], illetve a 

filmalkotások továbbközvetítése (Szjt. 28. §). 

1.5. 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 jogdíjfizetésre kötelezett a filmalkotásnak az 1.4. pont szerinti nyilvánossághoz közvetítéséért a 

filmelőállító 4.1. pont szerinti nettó (áfát nem tartalmazó) bevétele 15%-ának megfelelő, de legalább az alábbiakban 

meghatározott sugárzásonkénti percenkénti, forintban meghatározott összegű jogdíjat köteles megfizetni: 

 A médiaszolgáltatás 

jellege 

 A médiaszolgáltató vételkörzetébe bekötött háztartások száma 

   1 500 000 
felett 

 800 001- 
1 500 000 

 400 001 -800 000  200 001-400 000  50 000-200 000  50 000 
alatt 

 kereskedelmi  508,3  338,9  225,9  114,4  52,6  16,3 

 közszolgálati vagy 

közösségi 

 374  249,4  166,2  84,1  36,8  11,4 

A jogdíjszámítás során minden megkezdett 60 másodperc egy percként veendő figyelembe. 

2.2. A filmalkotásnak a sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő nyilvánossághoz 

közvetítéséért („simulcasting”) a 2.1. pontban meghatározott jogdíjon felül, annak 5%-a fizetendő. 



2.3. Jogdíjmentességek arra az esetre, ha a filmalkotás részletének felhasználása nem minősül a szerzői jogról 

szóló törvény szerinti szabad felhasználásnak: 

Nem kell jogdíjat fizetni az alábbi esetekben: 

a) a filmalkotás legfeljebb két perc hosszúságú részletének promóciós célú sugárzása esetében, feltéve, hogy a 

részlet időtartama ezen belül sem haladja meg a filmalkotás teljes időtartamának tíz százalékát; 

b) a filmalkotás részletének műsorelőzetes céljára történő sugárzása esetében, egy percet meg nem haladó 

terjedelemben. 

2.4. Az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a jelen jogdíjközlemény hatálya alatt az alábbi 

jogdíjkedvezmény adható: amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett keretmegállapodást köt a FilmJus-szal a 
jogdíjközlemény alapján történő jogdíjfizetésről és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerződésszerűen, teljes 

körűen adatot szolgáltat és a jogdíjközleményben meghatározott határidőn belül jogdíjat fizet a FilmJus-nak, akkor a 

FilmJus az adott jogdíjfizetésre kötelezettre vonatkozóan a fizetendő jogdíjnak a 2.1. pontban meghatározott 

minimumát 30%-kal csökkentett összegben veszi figyelembe azon filmalkotások tekintetében, amelyekre 

vonatkozóan a jogdíjfizetésre kötelezett a kedvezmény jelen mondatban meghatározott feltételeit teljesíti. 

2.5. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 10. napjáig, a jogdíj pedig 

a negyedévet követő hónap utolsó napjáig esedékes. 

A kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott közgyűjtemények esetében az egyenlő bánásmód 

követelményét szem előtt tartva a FilmJus a felhasználóval kötött egyedi megállapodásban a jogdíjfizetés határidejét 

az előző mondattól eltérően is megállapíthatja. 

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. Ha a jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus közötti, a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés 

másként nem rendelkezik, a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó 

filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak: 

a) a filmalkotás 

- címe, 

- műfaja, 

- előállításának éve, 

- 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)/részlet esetén ennek hossza; 
b) a 4.1. pont szerinti bevétel összege; 

c) a 4.1. pont szerinti bevétel hány sugárzás ellenértéke; 

d) arra vonatkozó adat, hogy a felhasználási engedély simulcastingra is vonatkozik-e. 

3.2. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 10. napjáig esedékes. 

4. Értelmező rendelkezések 

4.1. A 2. pontban megállapított jogdíjak számításánál bevétel alatt a filmalkotás előállítójának az adott filmalkotás 

adott felhasználónak történő értékesítéséből származó, áfával csökkentett, nettó bevételét kell érteni. 

4.2. Közszolgálati és közösségi médiaszolgáltatás alatt a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben foglalt, e meghatározásoknak megfelelő médiaszolgáltatásokat kell érteni. 

4.3. Kereskedelmi médiaszolgáltatás alatt azokat a médiaszolgáltatásokat kell érteni, amelyek a 4.2. pont alapján 

nem minősülnek közszolgálati vagy közösségi médiaszolgáltatásnak. 

4.4. A médiaszolgáltatás jellegét és a médiaszolgáltató vételkörzetébe bekötött háztartások számát illetően azt a 

médiaszolgáltatást kell figyelembe venni, amelyben a filmalkotást felhasználják. 

5. Közös szabályok 



5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. A jelen jogdíjközlemény filmelőállítóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni arra a természetes vagy jogi 

személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra is, akire/amelyre a filmelőállító által a 

szerzőktől megszerzett, az 1.4. pontban rögzített módon történő nyilvánossághoz közvetítésre, illetve a 
nyilvánossághoz közvetítés engedélyezésére vonatkozó vagyoni jog szerződés vagy jogszabályi rendelkezés folytán 

átszállt. 

5.4. Késedelmes jogdíjfizetés esetén a jogdíjfizetésre kötelezett a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 

törvény 301/A. § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. Ha a felhasználási engedélyt az 1.1. pontban említett 

filmszerzők nevében a FilmJus adja, és a jogdíjfizetésre kötelezett a felhasználáshoz nem kért engedélyt, vagy a 

felhasználási engedély terjedelmét túllépte, a késedelmi kamat megfizetése a felhasználás megkezdésének napjától 

esedékes. 

5.5. 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. 
5.6. 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 az 

5.5. pontban meghatározott késedelmi kötbér mértékével. 

6. A jogdíjközlemény időbeli hatálya 

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig érvényesek. 

FilmJus 

A jogdíjközleményt az Szjt. 92/H. § (3) bekezdése alapján jóváhagyom: 

Budapest, 2012. december 7. 

Dr. Navracsics Tibor s. k.,  

közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

 


