
 

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 

2011. 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.) X. és XII. 

fejezeteinek rendelkezései, illetve a nemzeti kulturális örökség miniszterének nyilvántartásba vétele biztosítja. 

A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás szerzőjének kizárólagos joga, hogy műve felhasználásáról döntsön, 

illetve jogdíjigényét 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. 90. §-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 25%-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. 

3. Minden olyan felhasználás, amely személyhez fűződő jogokat érint(het), minden esetben kifejezett 

hozzájárulást igényel, amelyet a HUNGART szerez meg a jogosulttól, különösen olyan felhasználások, átdolgozások 

és reprodukálások esetén, mint 

a) a háromdimenziós felhasználások, egyedi másolatok, teljes könyv digitalizálása, 

b) olyan nyomtatványok, melyek hordozója a szokásostól (papír) jelentősen eltér, mint pl. textília, üveg, cserép 

stb., 

c) amelyek valamely műalkotást valamely termékkel, eseménnyel, szolgáltatással vagy céggel közvetlen 

kapcsolatba hoznak (a továbbiakban: reklám), 

d) plakátként történő felhasználásához, 

e) monográfiákhoz, 

f) kiállításhoz. 

Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájárulását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában jogosítást adni. 

4. Művészeti alkotások fényképeinél - amennyiben azok szerzői jogvédelem alatt állnak - e tarifa tekintetében a 

fotósok jogai egyenlők a reprodukálandó műtárgy alkotójának jogaival, tehát azon fotóművészeti alkotások 

felhasználásához, melyek más műalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekintetében szükséges a jogosítást 

beszerezni. 



5. Reklámcélú felhasználásra - amennyiben a jelen díjszabás nem tartalmaz külön díjtételt - úgy az általános 

díjtételek +30% pótdíj számolandó fel (pl. üzleti jellegű nyomdai termékek - üzleti jelentések, vállalati 

emlékkönyvek, amelyek reklámokat tartalmaznak - esetében a könyvdíjtételek +30%). 

6. Minden külső borítón történő felhasználás esetén a vonatkozó jogdíj kétszeresét kell megfizetni. 

7. Képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás részletének felhasználása nem tartozik a szabad felhasználások körébe, 

erre a HUNGART sem ad engedélyt. A műalkotások reprodukálása során az alkotás megváltoztatása, bármilyen 

torzítása tilos, a szerzői jog megsértését jelenti. 

8. A felhasználásra jogosított köteles a felhasználás során megfelelő helyen az alkotó nevét, a mű címét és a 

HUNGART © jelet feltüntetni, illetőleg utalni minden olyan személyre, aki a jogosítás folyamatában részt vett. 

Gyűjteményes művek esetén is egyértelmű módon kell a jogok forrását feltüntetni. 

9. Kívánságra a reprodukálás engedélyezéséhez egy minőségi mintát a HUNGART részére be kell mutatni. 

10. Minden olyan mű tekintetében, amelyet a felhasználás során nyilvánosságra hoznak, egy példányt a 

HUNGART részére át kell adni. 

11. Azon díjtételeknél, ahol a HUNGART az eladási ár százalékában határozta meg a jogosítás díját, a felhasználó 

szintén a felhasználás megkezdése előtt köteles az így meghatározott díjat a HUNGART-nak megfizetni. 

12. Kivételes esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasználás díja nem áll arányban a felhasználás célzott 

bevételével, vagy egyéb körülmény ezt indokolja, így például az érintett felhasználók jelentős részét képviselő 

országos érdek-képviseleti szervezetekkel, nonprofit szervezetekkel külön megállapodás köthető, továbbá a jelen 

jogdíjközleményben meg nem határozott felhasználások esetén a közzétett szerzői jogdíjmértékek elveinek és 

arányainak alkalmazásával a HUNGART által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő. 

Engedmények: 

13. Olyan műveknél, melyek legalább 10, kizárólag magyar képző-, ipar-, illetve fotóművészek jogdíjköteles 

munkáit tartalmazzák az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni. 

14. Olyan műveknél, amelyeket kizárólag oktatási, tudományos, illetve tudományos ismeretterjesztési célra 

használnak fel, az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni. 

15. Olyan műveknél, amelyek a tankönyvjegyzékre kerülnek, és nem tartoznak az Szjt. 34. § (3) bekezdése alá, az 

alapdíjból 35% kedvezményt kell adni, s a jogdíjat megfizetni csak a jegyzékre felkerülést követő 8 napon belül kell. 

16. Ugyanabban a médiumban történő ismétlés, újabb kiadás esetén, továbbá több médiumban történő egyidejű 

megjelentetés esetén a további megjelentetéseknél 25% kedvezményt kell adni. 

17. A borítón történő illusztrációnak a belső részben történő újrafelhasználásakor a belső részben történő 

felhasználásra 50% engedményt kell adni. 

18. Ezen díjszabási szabályzat által biztosított kedvezmények csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a 

jogosítást a felhasználó a HUNGART-tól a felhasználást megelőzően beszerezte, a HUNGART-tal szemben 

tartozása nem áll fenn, és adatközlési kötelezettségének határidőben eleget tett. 

19. Amennyiben a felhasználót több jogcímen is megilleti a kedvezmény, úgy a díj legfeljebb az egyébként 

megállapítandó díjtétel 50%-áig csökkenthető. A művészeti folyóiratok és a tankönyvjegyzékre felkerülő művek 

esetében a díj az egyébként megállapítandó díjtétel 40%-áig csökkenthető. 

Jogosulatlan felhasználás, névfeltüntetés hiánya: 

20. A jogosulatlan, vagy a megengedett példányszámon felüli felhasználás, valamint a névfeltüntetési szabályok 

megszegése - külön-külön - a jogdíj 100-100%-nak megfelelő pótdíj mint átalánydíj megfizetésének kötelezettségét 

vonja maga után, tekintettel az ellenőrzési költségekre. 

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK 

Újság 

 Nyomtatási 

példányszám az 

alábbi 

darabszámig 

 Oldalnagyság 

   1/8-ig  1/4-ig  1/2-ig  1/1-ig  Dupla oldal 

   Ft 

 25 000  2 750  5 250  7 500  7 900  12 800 



 50 000  4 750  6 850  9 500  10 000  15 950 

 100 000  6 700  9 050  13 900  14 600  19 200 

 200 000  8 600  11 150  16 000  16 800  22 400 

 200 000 felett  10 500  14 600  19 300  20 250  24 350 

Az alkotások magazinmellékletekben történő megjelentetését a folyóiratokra vonatkozó tarifa szerint kell 

elszámolni. 

Folyóirat, magazin 

   Oldalnagyság 

 Példányszám  1/8-ig  1/4-ig  1/2-ig  1/1-ig  Dupla oldal 

   Ft 

 1 000-ig  950  1 600  2 000  2 700  4 100 

 3 000-ig  1 250  2 100  2 650  3 800  5 650 

 5 000-ig  2 000  3 550  6 500  8 200  12 500 

 10 000-ig  3 150  6 200  9 050  11 950  17 650 

 25 000-ig  4 500  8 200  11 350  16 300  24 550 

 50 000-ig  5 650  10 500  14 400  21 000  31 300 

 100 000-ig  7 000  12 900  15 000  25 100  38 100 

 250 000-ig  8 300  15 000  20 350  29 900  44 750 

 250 000 felett  9 500  17 550  22 350  34 650  50 900 

Művészeti folyóiratokban elhelyezett képek után 50%-os engedményt kell adni. Művészeti folyóiratnak kizárólag 

az olyan kiadványok, periodikák stb. minősülnek, amelyek elsődleges célja a kitűzött művészeti célok megvalósítása, 

és amelyek a működés során keletkező bevételt nonprofit jelleggel, azaz csakis a művészeti cél megvalósítása 

érdekében használják fel. 

Könyv 

   Oldalnagyság 

 Példányszám  1/8-ig  1/4-ig  1/2-ig  1/1-ig  Dupla oldalig 

   Ft 

 500  850  1 550  3 800  4 830  7 450 

 1 000  1 550  2 400  5 400  8 190  14 600 

 1 500  2 400  4 500  6 800  9 550  15 600 

 3 000  2 950  5 350  8 200  11 000  17 000 

 5 000  3 650  6 800  9 550  14 600  20 150 

 7 500  4 300  7 850  10 800  15 550  22 450 

 10 000  4 850  9 550  14 600  17 650  27 200 

 15 000  6 200  11 150  16 300  22 350  31 300 

 20 000  6 700  12 100  17 600  23 850  35 400 

 30 000  7 450  14 600  19 700  27 200  40 950 

 50 000  8 200  15 650  22 500  29 900  44 750 

 75 000  8 800  16 900  23 750  32 950  50 900 

 100 000  9 650  18 300  26 550  35 400  53 750 

További rendelkezések, kedvezmények: 

1. Zsebkönyvekben és kisalakú könyvekben elhelyezett illusztrációk esetén (melyek 12 x 17 cm-nél kisebbek) a 

könyvekre alkalmazandó tarifa 25%-át kitevő engedményt kell adni. 

2. Olyan könyvek esetében, amelyek tömegesen illusztráltak (legalább 50 jogdíjköteles művet tartalmaznak) 35% 

kedvezményt kell adni. 



3. Magyarázó szövegek nélküli képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások közzétételéhez olyan könyvekben, 

melyek a szokásos könyvformátumot (40 x 30 cm) túllépik, kivéve a művészeti katalógusokat, valamint 

gyűjtőmappákat, külön megállapodás szükséges. 

4. A levelezőlapkönyvek elszámolása a levelezőlap-tarifának megfelelően történik. 

5. Olyan műveknél, melyeket túlnyomórészt egyetlen szerző illusztrált, az előbbi tarifák helyett a díjazási igények 

százalékos kiegyenlítése lehetséges, mely a bolti eladási árhoz igazodik. Ehhez külön megállapodás szükséges. 

6. Enciklopédiák, tankönyvek és más, hasonlóképpen tömegesen illusztrált művek esetén minden ábrára, mely 1/8 

oldalnál kisebb, átalány honoráriumra vonatkozó megállapodás lehetséges. 

7. Kiállítási katalógus (papír alapú vagy CD-n megjelenő), plakát 

a) Művészeti alkotások reprodukciói díj- és engedélymentesen használhatók fel (azaz csak előzetes bejelentés 

szükséges) olyan ingyenesen terjesztett katalógusok és a kiállítást hirdető plakátok céljára, melyet az adott kiállítás 

keretében, vagy hirdetése céljából terjesztenek, és a benne szereplő művészeti alkotásokat a kiállításon bemutatják. 

b) Ha a katalógusokat ellenérték fejében kívánják terjeszteni, akár a kiállításon, akár azon kívül, akkor ehhez 

előzetes írásbeli engedély szükséges. Alkalmazandó: a könyvekre vagy a CD-kre egyébként érvényes tarifa azzal, 

hogy 70% kedvezményt kell adni. 

8. Árverési és kereskedelmi katalógus 

Művészeti alkotások reprodukcióját díj- és engedélymentesen - azaz csak előzetes bejelentési kötelezettség mellett 

- lehet felhasználni olyan katalógusban, árverési meghívóban, plakáton, és az interneten, amelyet a műalkotások 

kereskedelmi forgalomban való értékesítése céljából a közreműködő aukciós (árverési) házak, galériák adnak ki, és 

amelynek egyedüli célja a műtárgyak értékesítésének elősegítése. 

A reprodukciók ilyen módon való felhasználásának további feltétele, hogy a műtárgyak értékesítése után a szerzői 

jogi törvény 70. és 100. §-ában foglalt, ún. 5%-os jogdíj és járulék maradéktalanul megfizetésre kerüljön, a 

szükséges adatszolgáltatásoknak a műkereskedő eleget tegyen, valamint a katalógus forgalmazásának megkezdése 

előtt annakegy példányát a HUNGART számára eljuttassa. Abban az esetben, ha az értékesítés után fizetési és 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek a felhasználó mégsem tenne eleget, úgy a katalógusban reprodukált művek után 

a HUNGART a jogosulatlan felhasználás szabályai szerint jár el. 

Naptár 

   Oldalnagyság/művenként 

 Példányszám az 

alábbi 

darabszámig 

 Kártyanaptár  A5-ig  A5  A4  A3 

   Ft 

 1 000  2 100  3 750  4 850  5 880  7 550 

 2 000  2 500  4 500  6 100  7 450  8 800 

 3 000  3 350  6 100  7 450  8 850  11 250 

 5 000  3 800  7 550  8 800  10 500  14 900 

 7 500  4 500  8 800  11 250  13 650  18 800 

 10 000  5 050  10 500  13 650  16 250  22 350 

 25 000  5 900  12 800  15 650  19 550  26 250 

 50 000  6 400  14 400  18 800  23 950  30 050 

 100 000  7 050  15 650  21 850  27 300  32 650 

 250 000 felett  7 750  17 100  23 950  30 050  36 000 

A méretek meghatározása: A5: 150 x 210, A4: 210 x 297, A3: 297 x 420, A2: 420 x 600, A1: 600 x 830, A0: 830 

x 1200, A00: 1200 x 1660 

Napos naptárakra (1 lap/nap) 20%, heti naptárakra (1 lap/hét) 10% árengedményt kell adni a fenti tarifákból. 

Külön nyomat 

A) Plakát (nem eladási célú): 

   Oldalnagyság 



 Példányszám az 

alábbi 

darabszámig 

 A3-ig  A2-ig  A1-ig  A00-ig  A00 felett 

   Ft 

 10  10 200  15 000  29 900  44 750  51 050 

 100  12 800  44 750  67 300  89 750  112 250 

 250  15 300  67 300  97 150  127 150  181 100 

 500  17 850  89 800  134 500  179 450  217 900 

 1000  20 350  119 600  179 450  239 100  299 050 

 2000  22 900  149 750  224 300  299 050  373 900 

 3000  25 600  179 450  269 200  359 000  448 750 

A méretek meghatározása: A3: 297 x 420, A2: 420 x 600, A1: 600 x 830, A0: 830 x 1200, A00: 1200 x 1660 

Kulturális rendezvények (színház, hangverseny, felolvasás stb.) esetében a kedvezmény 40%. 

B) Eladásra szánt külön nyomat (műnyomatok, poszterek, mini nyomtatványok, eladási plakátok stb.): 

A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a. 

Szórólap 

   Oldalnagyság 

 Példányszám  1/8-ig  1/4-ig  1/2-ig  1/1-ig 

   Ft 

 1 000  2 100  2 550  3 150  4 000 

 5 000  3 150  3 900  4 850  6 000 

 10 000  4 400  5 350  6 850  8 400 

 20 000  5 750  7 050  8 800  10 900 

 50 000  8 100  9 950  11 450  13 650 

 100 000  9 650  11 850  13 750  16 400 

 100 000 felett  10 700  13 150  15 250  18 050 

Levelezőlap, dia, diafilm, projektorfólia 

A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a. 

Levelezőlapkönyvek, leporellók és hasonló, csak zártan eladott levelezőlap-összeállítások után 25% engedmény 

jár. 

A projektorfólia jogosítási díja, ha nem eladási célú a felhasználás: 

   Oldalnagyság 

 Példányszám  1/8-ig  1/4-ig  1/2-ig  1/1-ig 

   Ft 

 10-ig  2 000  3 550  6 500  8 200 

 50-ig  3 050  6 000  9 000  12 000 

 100-ig  4 500  8 200  11 350  16 300 

 100 felett  5 750  10 500  14 400  21 000 

Borító, ábrahordozó 

(Audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló tárolók, valamint azok borítói) 

   Példányszám 

 Ábrahordozó  1 000-ig  2 000-ig  4 000-ig  10 000-ig  20 000-ig  Minden 



további 

megkezdett  

10 000 

   Ft 

   15 000  30 000  59 850  149 700  298 600  +10% 

Két ábrahordozón történő egyidejű megjelenés esetén 20% kedvezmény, három vagy több ábrahordozón történő 

egyidejű megjelenés esetén 30% kedvezmény jár. 

Arculati elemek másodfelhasználása 

(operátorlogók, háttérképek, képüzenetek-MMS, képernyőkímélők, háttérképek) 

Multimédia-üzenet, operátorlogó, képernyőkímélő, háttérkép keretében felhasznált művekért, képenként 6000 

Ft/év jogdíjat kell fizetni. 

Reklám célú felhasználás vagy image-kialakítás esetén az alapdíj + 30%-a a pótdíj. 

Videovetítés 

A képző-, ipar- és fotóművészet elektronikusan tárolt művei nyilvánosan hozzáférhető képernyőkön való 

megjelenítésének díja (100 cm-es képernyőátmérőig) évente képernyőnként és alkotásonként 11 500 Ft. Amennyiben 

a felhasználás nem kereskedelmi célú, úgy 50% kedvezményt kell adni. Ennek előfeltétele, hogy a képi tartalmak 

tárolásának jogát a felhasznált elektronikus tároló médiumban (adatbank, CD-ROM stb.) előre megszerezzék a 

HUNGART-tól. 

A nagyobb képernyők (100 cm-en felüli átmérő), valamint videokivetítések és hasonló eljárások nagyobb nézői 

kör részére külön megállapodás szerint kerülnek elszámolásra. 

Filmben megjelenített műalkotás 

A műalkotás filmben történő megjelenítése másodpercenként 95 Ft. 

Reklámfilm esetében külön megállapodás szükséges. 

CD-ROM, videokazetta, DVD 

 Példányszám  10 alkotásig/Ft  50 alkotásig/Ft  100-ig/Ft  200-ig/Ft  200 felett/Ft 

 100  3 800  7 550  15 100  30 250  60 500 

 500  4 850  9 650  19 300  38 650  77 300 

 1 000  7 250  14 500  28 950  57 950  115 900 

 3 000  11 950  23 950  47 900  95 750  191 500 

 5 000  15 000  30 050  60 050  120 100  240 250 

 7 500  19 450  38 850  77 700  155 400  310 800 

 10 000  23 850  47 700  95 350  190 700  381 350 

 15 000  29 950  59 850  119 700  239 400  478 800 

 20 000  37 400  74 750  149 500  299 050  598 100 

Ezen díj megfizetésével a felhasználó megszerzi azon jogot is, hogy a CD-ROM és a videokazetta előállítása 

céljából az alkotás egy másolatát digitális formában előállítsák. Oktatási segédlet esetében - nonprofit kiadók részére 

- a kedvezmény 50%. 

Reklámbrossúra, levelezőlap, reklámprospektus, reklámeszköz, reklámnaptár 

   Oldalnagyság 

 Példányszám az  1/8-ig belépőjegy is  1/4-ig levelezőlap is  1/2-ig  1/1-ig 



alábbi darabszámig 

   Ft 

 500  5 600  7 200  9 100  10 050 

 1 000  8 600  11 400  14 300  15 800 

 2 000  11 400  17 100  21 400  23 600 

 5 000  14 300  22 700  28 500  31 400 

 10 000  22 700  28 500  35 600  39 250 

 50 000  28 500  35 600  45 500  50 200 

 100 000  35 600  45 700  57 000  62 800 

 100 000 felett  44 000  47 800  60 600  66 800 

Reklámhirdetés 

   Oldalnagyság 

 Példányszám az 

alábbi darabszámig 

 1/8  1/4  1/2  1/1 

   Ft 

 5 000  3 550  5 900  7 500  9 250 

 10 000  5 350  12 000  15 000  18 400 

 50 000  7 350  22 500  29 900  37 400 

 100 000  9 350  29 900  44 750  52 500 

 250 000  11 200  47 750  61 100  74 800 

Reprodukció reklám- és dekorációs célra (vásár, kirakat, óriásplakát-felület, 

molinó, zászló, buszreklám stb.) 

  
 Felület a következő m

2
 nagyságig 

 Darabszám  1  3  5  10  10 felett 

   Ft 

 1  29 900  59 850  89 800  104 600  119 600 

 10-ig  44 750  89 750  134 500  171 900  209 300 

 50-ig  68 050  134 500  201 200  235 200  269 100 

 50 felett  97 850  187 400  256 900  307 100  348 200 

Programfüzet, meghívó, étlap 

   Oldalnagyság 

 Példányszám az alábbi 

darabszámig 

 1/4  1/2  1/1-ig 

   Ft 

 100-ig  2 000  2 500  4 000 

 500  3 050  4 200  5 150 

 1 000  6 000  8 200  10 500 

 5 000  10 500  11 950  15 000 

 10 000  13 450  17 950  22 500 

 50 000 felett  18 000  23 850  29 900 

Kulturális intézmények programfüzeteinél a kedvezmény 40%. 

Bélyeg 

Bélyegen történő reprodukció esetén egyedi megállapodás szükséges. 



Egyéb anyagokon történő felhasználás (pl.: textília, bőr, csomagolópapír stb.) 

A díj a kiskereskedelmi eladási ár százalékos arányában kerül megállapításra és a nettó eladási ár 10%-át teszi ki. 

Amennyiben a kiskereskedelmi eladási ár nincs rögzítve, akkor a HUNGART és a felhasználó közötti szerződéses 

engedélyezésben egy átlagos kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, melyet a kiszámítás alapjául 

használnak fel. 

Amennyiben a felhasználás az árut hordozó anyagon (pl. palack) történik, egyedi megállapodást kell kötni. 

Kártya (telefonkártya, bankkártya, klubkártya, egyéb kártya), könyvjelző 

   Ft 

 Példányszám az alábbi 

darabszámig 

 1/4-ig  1/2-ig  1/1-ig 

 500  3 150  4 200  5 150 

 1 000  6 000  8 200  10 500 

 2 500  8 400  10 400  12 700 

 5 000  10 500  12 000  15 000 

 10 000  13 200  17 950  22 500 

 50 000 felett  17 950  23 850  29 900 

Kiállítások 

A jogdíjak mértéke: 

 ha a kiállító művészek száma a 10-et nem éri el, a fizetendő jogdíj 

összege: 

 25 000 Ft; 

 ha a kiállító művészek száma a 30-at nem éri el, a fizetendő jogdíj 

összege: 

 48 600 Ft; 

 ha a kiállító művészek száma az 50-et nem éri el, a fizetendő jogdíj 

összege: 

 73 000 Ft; 

 ha a kiállító művészek száma a 100-at nem éri el, a fizetendő jogdíj 

összege: 

 109 400 Ft; 

 ha a kiállító művészek száma a 200-at nem éri el, a fizetendő jogdíj 

összege: 

 182 400 Ft. 

A képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások nyilvánossághoz közvetítéséért 

fizetendő jogdíjak 

A televízió-szervezetek által fizetendő jogdíjak 

A szerzői jogi törvény 26. §-a értelmében a televízió-szervezetek a már nyilvánosságra hozott képző-, ipar- és 

fotóművészeti alkotások ismételt sugárzási célú rögzítéséért és sugárzásáért, valamint ha a műsort nem sugárzással, 

hanem vezeték útján teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, jogdíjat kötelesek fizetni. 

A jogdíj mértéke az egyes televízió-szervezetekkel megkötendő megállapodásokban kerül olyan módon rögzítésre, 

hogy annak alapja a díj megállapításakor hatályos, a zenei és irodalmi művek azonos célú felhasználására vonatkozó, 

számított jogdíj teljes összege. Ezen jogdíjalap mint bázisszám alapul vételével, a televízió-szervezet 

adatszolgáltatása alapján, a ténylegesen felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások és a felhasznált zenei és 

irodalmi művek aránya határozza meg a jogdíj mértékét, azaz a jogdíj a bázisszám annyi %-a, amilyen arányban a 

műfelhasználások egymáshoz viszonyulnak. A jogdíjfizetés és az adatszolgáltatás részletes feltételeit a HUNGART-

tal megkötendő felhasználási szerződések rögzítik. 

Az előbbiekben meghatározott díjat, de legalább 6500 Ft/hó szerzői jogdíjat köteles fizetni a felhasználó, ha a 

műsort nem sugárzással, nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon - ideértve 

számítógépes hálózat igénybevételét - teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé (pl. önálló webcasting). 



A televízió-szervezetek a sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő 

nyilvánossághoz közvetítéséért (simulcasting) az előbbiekben meghatározott szerzői jogdíjon felül annak 5%-át 

kötelesek fizetni. 

A felhasználók - ha a felek rövidebb határidőben nem állapodnak meg - negyedévente, a naptári hónapot követő 

15. napjáig kötelesek a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb módon közvetített műsorszámokról, 

és a műsorszámokban felhasznált képző-, ipar- és fotóművészeti alkotásokról vagy a HUNGART által rendszeresített 

formanyomtatvány alkalmazásával vagy más, a felek által kötött sugárzási (nyilvánossághoz közvetítési) 

szerződésben meghatározott módon (formátumban), elsősorban elektronikus formában adatot szolgáltatni. 

Lehívásra (on demand) hozzáférhetővé tétel fejében fizetendő jogdíjak 

A képző- ipar és fotóművészeti alkotások másodlagos felhasználásának díja ún. internetes környezetben, a 

nyilvánosság számára lehívásra (on demand) hozzáférhetővé tétel fejében, alkotásonként az e fejezetben részletezett 

jogdíjakat kell fizetni. Lehívás: a műveknek vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történő 

nyilvánossághoz közvetítése, amelynek során a közönség tagjai a művekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind az 

egyes műveket, mind a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. A lehívásra történő hozzáférhetővé 

tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott műveket számítógépre, vagy bármely más 

hordozóra letölthetik-e. 

1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minősül üzletszerűnek és nincs 

jogdíjfizetési kötelezettség, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: 

a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás 

célját közvetve sem szolgálja (pl.: múzeum); 

b) a szolgáltató - a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül - összesen legfeljebb tíz művet tesz lehívásra 

hozzáférhetővé; 

c) a szolgáltató a műveket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó 

számára csupán azok érzékelését teszi lehetővé, a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem; 

d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően a HUNGART-tal felhasználási szerződést köt, és annak 

feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti. 

Ha a képző-, ipar- vagy fotóművész, (illetve ezen személyek csoportja, szervezete) kizárólag saját, vagy tagjai 

művét/műveit teszi lehívásra hozzáférhetővé, jogdíjat nem kell fizetnie. Célszerű ezen felhasználást a HUNGART-

nak bejelenteni, és a változásokról is tájékoztatni. 

2. A jogdíjak mértéke üzletszerűnek minősülő felhasználások esetében: 

amennyiben a 

 - lehívható művek száma egy, a lehívások számától függetlenül  6 200 Ft/év 

 - lehívható művek száma az 5-öt nem éri el, a lehívások számától függetlenül  16 200 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 10-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül  32 000 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 30-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül  79 800 Ft/év 

 - lehívható művek száma az 50-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül  127 700 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 100-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül  255 400 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 200-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül  283 900 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 500-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül  498 300 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 1000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül  814 400 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 2000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül  923 800 Ft/év 

 - lehívható művek száma a 3000-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül  1 033 200 Ft/év 

 - 3000-nél több mű hívható le, a lehívások számától függetlenül  1 130 400 Ft/év 

A letöltést (tartós másolat készítését) is engedő, ún. download típusú felhasználásért, a fenti díjtételek 100% 

pótdíjjal fizetendők. Digitális képeslap esetében további +30% pótdíj fizetendő. 

Amennyiben a felhasználás egy évnél rövidebb, a fizetendő jogdíj arányosan csökkentendő. A jogdíjat évente 

egyszer, illetve a megjelölt időtartamra vonatkozóan előre kell megfizetni. 

A nyilvánosság számára lehívásra (on demand) hozzáférhetővé tétel közös 

szabályai, a hozzáférést biztosító szolgáltatók felelősségének korlátozása 



Szolgáltatónak minősül a szerzői művet lehívásra hozzáférhetővé tételre felajánló (tartalomszolgáltató), továbbá a 

tartalomszolgáltatótól különböző, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy 

közreműködő(k) útján közvetítői szolgáltatást nyújtó személy, szervezet. 

Ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 2. § l) pontjában meghatározott szolgáltató 

az Ektv. 9-11. §-okban meghatározott feltételeknek megfelel, és egyébként úgy jár el, ahogy az a szolgáltatótól az 

adott helyzetben általában elvárható, a HUNGART és a HUNGART által képviselt bel- és külföldi képző-, ipar- és 

fotóművészeti szerzői jogosultak irányában a szerzői jogsértésért az Szjt. 94. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott jogkövetkezményeken túl nem felel, így engedélyt sem kell kérnie és jogdíjfizetési kötelezettsége sem 

áll fenn. 

Ha az előbbiek szerint eljáró szolgáltató a jelen díjszabásban meghatározott felhasználást is megvalósít, a 

HUNGART-tal külön megállapodást köt. 

A fenti jogdíjközlemény a 2011. évre vonatkozik azzal, hogy a Hivatalos Értesítőben történő közzétételtől a 2012. 

évre vonatkozó közlemény megjelenéséig alkalmazandó. 

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése, illetve az Szjt.-nek a Magyar Köztársaság minisztériumainak 

felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes 

iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény 149. §-ával beiktatott 109/A. §-a 

szerint alapján jóváhagyom: 

A NEFMI SZMSZ-ről szóló 6/2010. (X. 19.) NEFMI utasítás alapján a nemzeti erőforrás miniszter nevében 

eljárva: 

Budapest, 2011. május 26. 

    

 * Az Szjt. 90. §-ának (10) bekezdése szerint a díjszabást a jogkezelő egyesület a jóváhagyást követően a Hivatalos 

Értesítőben nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az előző időszakra megállapított és jóváhagyott - a Hivatalos 

Értesítőben korábban nyilvánosságra hozott - díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az időtartam, amelyre ez utóbbi 

díjszabást megállapították, időközben lejárt. 

 

 


