
 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye 

zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) 

hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a 

felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 13) 

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

18. §-ában, 26. § (8) bekezdésének második mondatában, 27. § (3) bekezdésében, valamint 92/H. § (1) bekezdésében 

és 88. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiakban állapítja meg a már nyilvánosságra hozott 

zeneművek vagy azok részletei (kivéve a zenedrámai műveket, jeleneteiket, keresztmetszeteiket) lehívásra 

hozzáférhetővé tétele engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakat, valamint a felhasználás egyéb feltételeit: 

I. Fejezet 

Az engedély fejében fizetendő szerzői jogdíj 

1. Zenemű és videoklip 

1.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel (például honlap háttérzene) 

 Műrészlet/mű száma  

db 

   

Jogdíj 

 Jogdíjminimum műrészlet  

1 perc alatt  

Ft/hó 

 Jogdíjminimum műrészlet  

és teljes mű 1-7 percig  

Ft/hó 

 1-10-ig  a felhasználással  2 078  3 117 

 11-100-ig  kapcsolatban elért egyéb  9 351  24 936 

 101-500-ig  bevétel 10%-a, de legalább 

a jogdíjminimum 

 29 092  43 638 

 501-1000-ig    51 950  58 184 

 1000 felett    51 950  

+ művenként 5 Ft 

 58 184  

+ művenként 10 

Ft 

A 7 percet meghaladó mű/műrészlet a jogdíjszámítás szempontjából minden további megkezdett hét perc után 

újabb műnek minősül. 

1.2.1. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést 

engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel: 

  

Kategóriák 

   

Jogdíj 

 Letöltést nem engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

lehívásonként 

 Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma  

letöltésenként 

 Zenemű és videoklip 

megkezdett 7 percenként 

 a lehívásért fizetett díj 

10%-a és a felhasználással 

elért egyéb bevétel 10%-a, 

de legalább a 

jogdíjminimum 

 3 Ft  23 Ft 

 Teljes zenei album egyben 

történő lehívása esetén 

 a lehívásért fizetett díj 

12%-a és a felhasználással 

 művenként számított 

megkezdett zenei 

 művenként számított 

megkezdett zenei 



elért egyéb bevétel 10%-a, 

de legalább a 

jogdíjminimum 

percenként  

1 Ft 

percenként  

2 Ft 

 Csengőhangként felkínált, 

legfeljebb 1 perc időtartamú 

zenemű vagy zeneműrészlet 

 a lehívásért fizetett díj 

10%-a és a felhasználással 

elért egyéb bevétel 10%-a, 

de legalább a 

jogdíjminimum 

   23 Ft 

1.2.2. Műminták - kizárólag az 1.2.1. pontban meghatározott felhasználást segítő, letöltést nem engedő, ingyenes 

lehívásra hozzáférhetővé tétel: 

 1 perc alatti zenemű- és videoklipminták (műrészletek) 

száma 

 Jogdíj/hó/Ft 

 1-500-ig  2 078 Ft 

 501-1000-ig  3 117 Ft 

 1000 felett  5 195 Ft 

A jelen pont alapján fizetendő havi jogdíjat a szolgáltató azonos szolgáltatása tekintetében az 1.2.1. pont alapján 
az ugyanarra a tárgyhóra eső fizetendő jogdíjba legfeljebb annak mértékéig beszámíthatja. Amennyiben a tárgyhóban 

az 1.2.1. pont alapján a szolgáltatónak nem keletkezik fizetendő jogdíja, a jelen pont szerinti jogdíjat köteles 

megfizetni, a tárgyhótól eltérő időszak tekintetében beszámítással nem élhet. 

1.3. Előfizetési díj ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel 

Az 1.1. és 1.2. pontoktól eltérően zeneművek előfizetéses tartalomszolgáltatás keretében történő lehívásra 

hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi szerzői jogdíj fizetendő: 

1.3.1. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést nem engedő 

formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé zeneműveket, zenei albumokat, illetve 

videoklipeket a fizetendő jogdíj 

- előfizetőnként az előfizetési díj 15%-a, de legalább előfizetőnként 156 Ft/hó jogdíjminimum. 

1.3.2. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (pl. internet- vagy mobiltávközlési 

szolgáltatásra) vonatkozó előfizetéséhez kapcsolódóan, elkülöníthető díj nélkül tesz letöltést nem engedő formában 
előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé zeneműveket, zenei albumokat, illetve videoklipeket, a 

fizetendő jogdíj 

- a szolgáltatással érintett előfizetőnként 208 Ft/hó. 

1.3.3. Ha a szolgáltató az 1.3.1. vagy az 1.3.2. pontokban meghatározott szolgáltatása részeként zeneművek, zenei 

albumok, illetve videoklipek letöltését is lehetővé teszi, az 1.3.1., illetve az 1.3.2. pont szerinti szerzői jogdíjon felül 

az alábbi szerzői jogdíjat is köteles megfizetni: 

- ha bizonyos számú letöltés az előfizetés részeként áll az előfizető rendelkezésére, zenemű- és videoklip-

letöltésenként és megkezdett 7 percenként 5 Ft szerzői jogdíj fizetendő; 

- ha a szolgáltató a letöltést külön díj ellenében teszi lehetővé, jogdíjként a külön díj 25%-a, de legalább zenemű 

és videoklip letöltésenként és megkezdett 7 percenként 10 Ft szerzői jogdíjminimum fizetendő. 

1.4. Hívódallam lehívásra hozzáférhetővé tétele 
Az 1.1.-1.3. pontoktól eltérően hívódallam (ring back tone, fun dial, csengetési visszhang stb.) szolgáltatás esetén 

az alábbi összegű szerzői jogdíj fizetendő: 

- a szolgáltatónak fizetett előfizetési díj 8%-a; valamint 

- a szolgáltató által a zenemű kiválasztásért felszámított díj 8%-a; de legalább 19 Ft/mű jogdíjminimum, valamint 

- a szolgáltató által a zenemű hívószámhoz rendeléséért felszámított díj 8%-a, de legalább hívószámonként 19 Ft 

jogdíjminimum. 

2. Zeneművek filmekben 

2.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel 

 Film teljes hossza  Jogdíj  Jogdíjminimum Ft/film/hó 

 Zenés film (koncert, zenés portré  a felhasználással kapcsolatban elért  234 



stb.)  

30’-ig 

egyéb bevétel 8%-a, de legalább a 

 Zenés film (koncert, zenés portré 

stb.)  

31’-60’-ig 

 jogdíjminimum  468 

 Zenés film (koncert, zenés portré 

stb.) 61’felett 

   935 

 Játékfilm 30’-ig  a felhasználással kapcsolatban elért  163 

 Játékfilm 31’-60’-ig  egyéb bevétel 5%-a, de legalább a  327 

 Játékfilm 61’felett  jogdíjminimum  655 

 Egyéb film és audiovizuális tartalom  

30’-ig 

 a felhasználással kapcsolatban elért 

egyéb bevétel 4%-a, de legalább a 

 116 

 Egyéb film és audiovizuális tartalom  

31’-60’-ig 

 jogdíjminimum  234 

 Egyéb film és audiovizuális tartalom  

61’ felett 

   416 

2.2. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést 

engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel: 

2.2.1. 

 Film teljes hossza  Jogdíj  Letöltést nem 

engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

lehívásonként 

 Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

letöltésenként 

 Zenés film (koncert, zenés portré 

stb.)  

30’-ig 

 a lehívásért fizetett díj 8%-a és a 

felhasználással kapcsolatban elért 

 17 Ft  25 Ft 

 Zenés film (koncert, zenés portré 

stb.)  

31’-60’-ig 

 egyéb bevétel 8%-a, de legalább a 

jogdíjminimum 

 29 Ft  33 Ft 

 Zenés film (koncert, zenés portré 

stb.)  

60’ felett 

   31 Ft  42 Ft 

 Játékfilm 30’-ig  a lehívásért fizetett díj 5%-a és a  12 Ft  16 Ft 

 Játékfilm 31’-60’-ig  felhasználással kapcsolatban elért  16 Ft  26 Ft 

 Játékfilm 61’ felett  egyéb bevétel 5%-a, de legalább a 
jogdíjminimum 

 26 Ft  31 Ft 

 Egyéb film és audiovizuális 

tartalom  

30’-ig 

 a lehívásért fizetett díj 4%-a és a 

felhasználással kapcsolatban elért 

 10 Ft  12 Ft 

 Egyéb film és audiovizuális 

tartalom  

31’-60’-ig 

 egyéb bevétel 4%-a, de legalább a 

jogdíjminimum 

 15 Ft  17 Ft 

 Egyéb film és audiovizuális 

tartalom  

61’ felett 

   21 Ft  21 Ft 

2.2.2. Film és más audiovizuális tartalom esetében - amennyiben a szolgáltató a zenefelhasználásra vonatkozóan a 

jelen jogdíjközlemény alapján kötött felhasználási szerződésben előírt adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti - a 

szerzői jogdíj a filmbeli zenefelhasználás időtartamának a teljes film játszási idejéhez viszonyított arányában 

fizetendő. 



2.2.3. Ha a letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel díjfizetés ellenében történik, és a szolgáltató a 

szolgáltatás keretében műveket időszakosan ingyenesen is hozzáférhetővé tesz (pl. közönségszerzés, ajándék, 

promóció céljából), ezen művek után az 2.2.1. pont szerinti jogdíjakat, legalább az ott meghatározott 

jogdíjminimumot köteles megfizetni. 

2.3. Előfizetési díj ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel 

Az 2.1. és 2.2. pontoktól eltérően film és más audiovizuális tartalom előfizetéses tartalomszolgáltatás keretében 

történő lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén az alábbi szerzői jogdíj fizetendő: 

2.3.1. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló) külön előfizetési díj ellenében letöltést nem engedő 

formában előre meghatározatlan számú lehívásra tesz hozzáférhetővé filmeket és más audiovizuális tartalmat a 
fizetendő jogdíj 

- előfizetőnként az előfizetési díj 5%-a, de legalább a szolgáltató választása alapján előfizetőnként 25 Ft/hó 

jogdíjminimum vagy a 2.1. pontban filmenként meghatározott jogdíjminimum. 

2.3.2. Ha a szolgáltató havi (vagy más időegységre szóló), más szolgáltatásra (pl. internet-, IPTV, mobiltávközlési 

szolgáltatásra) vonatkozó előfizetéséhez kapcsolódóan, az előfizető számára elkülönített díj nélkül tesz letöltést nem 

engedő formában előre meghatározatlan számú lehívásra hozzáférhetővé filmeket és más audiovizuális tartalmat a 

fizetendő jogdíj 

- az előfizetési díjból a szolgáltató által számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon a felhasználással 

kapcsolatban elkülönített díjrész 6%-a, valamint a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 6%-a, de legalább 

a szolgáltatással érintett előfizetőnként 25 Ft/hó. 

2.3.3. Ha a szolgáltató az 2.3.1. vagy az 2.3.2. pontokban meghatározott szolgáltatása részeként filmek és más 
audiovizuális tartalom letöltését is lehetővé teszi, vagy a szolgáltatás keretében egyes műveket időszakosan díjfizetés 

ellenében tesz hozzáférhetővé, e felhasználások után a 2.2. pont szerinti jogdíjakat is köteles megfizetni. 

3. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele rádió- vagy televízió szervezet saját 

műsorában (például saját műsor műsorszámainak archívuma) 

3.1. Letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel: 

 Műsorszám / műsorszám-részlet 

darabszám 

 Jogdíj  Jogdíjminimum Ft /hó 

 1 000-ig  a felhasználással kapcsolatban elért 

egyéb bevétel 4%-a, de legalább a 

jogdíjminimum 

 41 560 Ft 

 1 001-5 000-ig    72 730 Ft 

 5 001-20 000-ig    103 900 Ft 

 20 000 felett    155 850 Ft 

3.2. Díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő vagy ingyenes letöltést 

engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel 

 Műsorszám / 

műsorszámrészlet teljes 

hossza: 

   

Jogdíj 

 Letöltést nem engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

lehívásonként 

 Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma  

letöltésenként 

 legfeljebb 15’  a lehívásért fizetett díj 4%-

a és  

 5 Ft  8 Ft 

 16’-30’-ig  a felhasználással 

kapcsolatban  

 10 Ft  12 Ft 

 31’-60’-ig  elért egyéb bevétel 4%-a, 

de  

 15 Ft  17 Ft 

 60’ felett  legalább a jogdíjminimum  21 Ft  21 Ft 

3.3. Ha a rádió-, illetve televízió-szervezet a saját, nyilvánossághoz sugárzással vagy más módon közvetített 
műsorában (ide nem értve a lehívásra hozzáférhetővé tett műsort) szereplő műsorszámot letöltést nem engedő módon 



ingyenesen és egyéb bevétel elérése nélkül tesz lehívásra hozzáférhetővé, a 3.1. pontban meghatározott 

jogdíjminimum megfizetésétől eltérően választhatja, hogy e felhasználás fejében az Artisjus adott időszakban 

hatályos RTV jelű jogdíjközleménye alapján az általa, bevételei alapján fizetendő szerzői jogdíjon felül annak 4%-át 

fizeti meg szerzői jogdíjként. A rádió- vagy televízió-szervezet ilyen választása esetén is köteles a lehívásra 

hozzáférhetővé tétel fejében legalább összesen 12 468 Ft szerzői jogdíjminimumot fizetni havonta. A rádió-, illetve 

televízió-szervezet az e pont szerinti választási lehetőséggel akkor élhet, ha választásáról a jelen jogdíjközlemény 

hatálybalépése napját követő 30 napon belül írásban értesíti az ARTISJUS-t. 

3.4. A jelen 3. pont nem alkalmazható önállóan zeneművek, videoklipek, illetve zenei műsorszámok és 

játékfilmek lehívásra hozzáférhetővé tételére, ezekben az esetekben a rádió-, illetve televízió-szervezet 
felhasználására az 1., illetve 2. pont szerinti jogdíjakat kell alkalmazni. 

4. Zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele internetes sajtótermékben 

4.1. Internetes sajtótermékben letöltést nem engedő, ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel esetén az internetes 

sajtótermék kiadója által az alábbi szerzői jogdíj fizetendő: 

 Film vagy audiovizuális tartalom, 

illetve ezek részletei 30’-ig darabszám 
 Jogdíj 

 Jogdíjminimum  

Ft /hó 

 1 000-ig  a felhasználással kapcsolatban elért 

egyéb bevétel 4%-a, de legalább a 

jogdíjminimum 

 41 560 Ft 

 1 001-5 000-ig    72 730 Ft 

 5 001-20 000-ig    103 900 Ft 

 20 000 felett    155 850 Ft 

4.2. Internetes sajtótermékben díjfizetés ellenében történő, letöltést nem engedő, illetve díjfizetés ellenében történő 

vagy ingyenes letöltést engedő lehívásra hozzáférhetővé tétel esetén az internetes sajtótermék kiadója által az alábbi 

szerzői jogdíj fizetendő: 

 Film vagy audiovizuális tartalom, 

illetve ezek részletei 30’-ig 

darabszám: 

   

Jogdíj 

 Letöltést nem 

engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

lehívásonként 

 Letöltést engedő 

felhasználás 

jogdíjminimuma 

letöltésenként 

 legfeljebb 15’  a lehívásért fizetett díj 4%-a és a 
felhasználással kapcsolatban elért 

egyéb bevétel 4%-a, de legalább a 

jogdíjminimum 

 5 Ft  8 Ft 

 16’-30’-ig    10 Ft  12 Ft 

4.3. A jelen 4. pont nem alkalmazható önállóan zeneművek, videoklipek, illetve 30’ feletti hosszúságú film vagy 

audiovizuális tartalom lehívásra hozzáférhetővé tételére. Ezek internetes sajtótermékben történő felhasználása 

esetében a felhasználására az 1. illetve 2. pont szerinti jogdíjakat kell alkalmazni. 

5. Egyes digitális rádió- és televízióműsor továbbközvetítéssel összefüggő (pl. 

IPTV-) szolgáltatások 

Az 1., 2., 3. és 4. pontoktól eltérően digitális rádió- és televízióműsor továbbközvetítési szolgáltatások egyes 

interaktív részszolgáltatásai tekintetében zeneművek felhasználása után az alábbi díjak fizetendők: 

5.1. Digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatás (ún. NPVR) 

Amennyiben a szolgáltató digitális személyi műsorrögzítő szolgáltatást nyújt, az alábbi szerzői jogdíj fizetendő: 

- a digitális rádió- és televízió-továbbközvetítésre eső előfizetési díj 3%-a. 

5.2. Időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás (ún. catch up vagy archív TV) 



Amennyiben a szolgáltató időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatást nyújt, az alábbi szerzői jogdíj 

fizetendő: 

- a digitális rádió- és televízióműsor továbbközvetítésre eső előfizetési díj 4%-a. 

5.3. Amennyiben a szolgáltató digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatást és időben eltolt 

műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatást egyaránt nyújt, ezekért összesen a digitális rádió- és televízió-

továbbközvetítésre eső előfizetési díj 6%-át köteles megfizetni. Amennyiben az NPVR és az archív TV szolgáltatás 

nem biztosított valamennyi csatornára egy előfizetői csomagon belül, úgy a jogdíj alapjául az NPVR és az archív TV 

szolgáltatási arányok százalékának átlaga szolgál. Azokra az előfizetői csomagokra, amelyekben az NPVR és az 

archív TV szolgáltatás nem elérhető, fizetési kötelezettség nem áll fenn. 

6. Felhasználói tartalom részét képező zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele 

videomegosztó szolgáltatás útján 

Felhasználói tartalom részét képező zeneművek videomegosztó szolgáltatás útján történő, letöltést nem engedő, 
ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén a videomegosztó szolgáltató által az alábbi szerzői jogdíj fizetendő: 

 Jogdíj 

 Kategória  Jogdíj mértéke 

 Zenemű és videoklip  a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 10%-a, 

de legalább a jogdíjminimum 

 Zenés film (koncert, zenés portré stb.) és játékfilm 

részlete 

 a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 7%-a, 

de legalább a jogdíjminimum 

 Egyéb film és audiovizuális tartalom  a felhasználással kapcsolatban elért egyéb bevétel 1%-a, 

de legalább a jogdíjminimum 

  

 Jogdíjminimum 

 Felhasználói tartalom megkezdett 15’ percenként (db)  Jogdíjminimum mértéke Ft/hó 

 1-500-ig  15 585 Ft 

 501-5 000-ig  51 950 Ft 

 5 000-10 000-ig  103 900 Ft 

 10 001-50 000-ig  207 800 Ft 

 50 001-200 000-ig  311 700 Ft 

 200 000 felett  415 600 Ft 

II. Fejezet 

A jogdíjközlemény általános szabályai 

1. Fogalmak 

Jelen jogdíjközlemény alkalmazásában az alábbi fogalmak jelentése a következő: 

1.1. Digitális központi személyi műsorrögzítő szolgáltatás (NPVR): az előfizető által a műsorfolyamból 

tetszőlegesen kiválasztott szerzői jogi védelem alatt álló bármely tartalom tartós másolat formájában történő digitális 

rögzítésére az előfizető számára a szolgáltató ellenőrzése alatt álló, a digitális vevődekódertől, illetve set-top-boxtól 

különböző, távoli tárhelyen személyi műsorrögzítő szolgáltatás nyújtása, és onnan az előfizető számára tetszőleges 

időpontban a művek lehívásra hozzáférhetővé tétele. 

1.2. Díjfizetés ellenében történő lehívásra hozzáférhetővé tétel: olyan lehívásra hozzáférhetővé tétel, ahol a 

nyilvánosság tagja a műhöz való hozzáférésért elsősorban lehívásonként számított ellenértéket fizet, kivéve azt az 

esetet, amikor a nyilvánosság tagja a hozzáférésért előfizetési díjat fizet. 

1.3. Egyéb bevétel: a szolgáltató által a felhasználással összefüggésben elért bevétel bármilyen forrásból, ideértve 

mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat, amelyekre az 
adott szolgáltató beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok 



értelmében kiterjed, kivéve a nyilvánosság tagja által a műhöz való hozzáférésért bármely formában fizetett 

ellenértékből származó bevételt. Egyéb bevétel különösen a felhasználással összefüggésben elért reklámbevétel. 

1.4. Előfizetési díj: a nyilvánosság tagja (előfizető) által havi vagy más időegységre szóló átalányjelleggel fizetett 

díj. 

1.5. Egyéb hasonló, műfelhasználással összekapcsolt üzenet: olyan szolgáltatás, amellyel a szolgáltató 

zeneműveket (műrészleteket) csak érzékelést engedő lehívásra hozzáférhetővé tesz, és a hozzáférhetővé tett művek 

közül a szolgáltatást igénybe vevő személy által egyedileg kiválasztott művet (műrészletet) a személy saját 

üzenetéhez kapcsolva harmadik személy számára érzékelhetővé tesz. 

1.6. Film vagy audiovizuális tartalom: mozgóképek hanggal összekapcsolt sorozata, függetlenül attól, hogy 
szerzői jog által védett filmalkotásnak minősül vagy sem, kivéve a jelen jogdíjközlemény alkalmazásában a 

videoklipet. 

1.7. Hívódallam (ring back tone, fun dial, csengetési visszhang stb.): az előfizető által a szolgáltató adatbázisából 

kiválasztott, a hívó számához rendelhető és a hívó számára hallható csengetési hangot helyettesítő zenemű, illetve 

zeneműrészlet. 

1.8. Időben eltolt műsorérzékelést lehetővé tevő szolgáltatás (catch up vagy archív TV): egyes, különböző 

csomagokba foglalt rádió-, illetve televízióműsoroknak, illetve azok részleteinek, egyes műsorszámainak az előfizető 

által megválasztott, a műsorfolyam eredeti továbbközvetítésétől eltérő időpontban történő, az időben eltolt 

műsorérzékelésre biztosított időtartam alatt egyedi kiválasztás alapján lehívásra hozzáférhetővé tétele. 

1.9. Ingyenes lehívásra hozzáférhetővé tétel: olyan lehívásra hozzáférhetővé tétel, ahol a nyilvánosság tagja a 

műhöz való hozzáférésért - sem lehívásonként, sem előfizetési díj formájában, sem egyéb formában - ellenértéket 
nem fizet. 

1.10.1. Internetes sajtótermék: elektronikus hírközlési hálózat útján, szerkesztői felelősség mellett hozzáférhetővé 

tett, hatósági nyilvántartásba vett újság vagy hírportál. 

1.10.2. Internetes sajtótermék kiadója: az internetes sajtótermék hatósági nyilvántartásában kiadóként megjelölt 

természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 

1.11. Jogdíjminimum: a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel fejében fizetendő jogdíj, amelyet a szolgáltató 

a jogdíjközlemény alkalmazandó pontja szerint akkor is köteles megfizetni, ha a felhasználással összefüggésben 

semmilyen bevételt nem ér el vagy a bevétele alapján számított jogdíj a jogdíjminimumot nem éri el. 

1.12. MMS (multimédia üzenet): olyan szolgáltatás, amellyel a szolgáltató mobil rádiótelefon-készülékre olyan 

adatcsoportot továbbít, amely képi megjelenítéssel összekapcsolva a szolgáltató által hozzáférhetővé tett 

zeneműveket (műrészleteket) tartalmaz. 
1.13. Mobiltelefon csengőhang: elektronikus hírközlő hálózat útján bármely műszaki megoldás útján átvitt adat 

mobil rádiótelefon-készülékre való érkezését jelző, elsősorban figyelmeztető, meg különböztető céllal felhasznált, 

legfeljebb 1 perces időtartamú zenemű vagy zeneműrészlet, ideértve az ún. true tone és a videócsengőhangokat is (a 

továbbiakban: csengőhang). 

1.14. Nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel: műveknek vagy azok részleteinek (a 

továbbiakban együtt: művek) vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon történő olyan 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 (lehívás) (a továbbiakban: lehívásra hozzáférhetővé tétel 

vagy felhasználás). A lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság 

tagjai a lehívott műveket számítógépre vagy bármely hordozóra letölthetik-e. 

1.14.1. Letöltést nem engedő felhasználás: nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ahol a szolgáltató csak azt 

teszi lehetővé, hogy a nyilvánosság tagja a lehívott művet érzékelje (meghallgassa) úgy, hogy arról számítógépére 
vagy bármely hordozóra tartós másolatot nem készíthet. 

1.14.2. Letöltést engedő felhasználás: nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétel, ahol a szolgáltató lehetővé teszi, 

hogy a nyilvánosság tagja a lehívott műről számítógépére vagy bármely hordozóra tartós (korlátlan vagy korlátozott) 

másolatot készítsen. 

1.15. Rádió- vagy televízió-szervezet saját műsorában szereplő műsorszám: a rádió- vagy televízió-szervezet által 

a nyilvánossághoz földi vagy műholdas sugárzással, illetve vezeték útján vagy egyéb módon átvitt (ide nem értve a 

nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tételt) saját műsorában szereplő egyes audio vagy audiovizuális 

műsorszám, függetlenül attól, hogy az önállóan szerzői jogi védelemben részesül-e vagy sem. 

1.16. Szolgáltató: a művet, illetve tartalmat lehívásra hozzáférhetővé tétel céljára többszöröző, a lehívásra 

hozzáférhetővé tételre felajánló, továbbá a hozzáférhetővé tétel céljára felajánlott műhöz, illetve tartalomhoz történő 

hozzáférést biztosító, illetve abban részt vevő olyan személy vagy szervezet, ideértve az internetes sajtótermék 
kiadóját is, amely az Szjt. 18. §-ban, illetve a 26. § (8) bekezdésében meghatározott felhasználási cselekményt valósít 

meg. 



1.17. Videoklip: elsődlegesen egy adott zenemű illusztrálására, aláfestésére megalkotott audiovizuális mű. 

1.18. Videomegosztó szolgáltatás útján hozzáférhetővé tett felhasználói tartalom: a videomegosztó szolgáltatást 

igénybe vevő személyek által a nyilvánosságnak (közönségnek) érzékelésre szánt tartalom, amelynek rögzítését és 

letöltést nem engedő lehívásra hozzáférhetővé tételét a videomegosztó szolgáltató az ellenőrzése alatt álló tárhelyen 

és az általa működtetett videomegosztó szolgáltatással teszi lehetővé. 

1.19. Zenemű- és videoklipminta: a szolgáltató által lehívásra (érzékelésre, illetve letöltésre) felkínált zenemű és 

videoklip kiválasztását szolgáló, 1 percet meg nem haladó tartamú műrészlet. 

2. A felhasználási engedély terjedelme, jogszavatosság 

2.1. Az ARTISJUS már nyilvánosságra hozott nem színpadi zeneművek és zeneszövegek, valamint az ilyen 

színpadi zeneművekből vett részletek akár önálló, akár film részeként történő, jelen jogdíjközleményben 
meghatározott felhasználásának engedélyezésére köt szerződést a szolgáltatóval (felhasználó). 

2.2. Ha az ARTISJUS és a szolgáltató között a nyilvánossághoz közvetítés engedélyezésére létrejött szerződés 

másként nem rendelkezik, a felhasználások fejében az I. fejezet 1., 2., 3. pontjaiban meghatározott és 

szerződésszerűen megfizetett jogdíj a műveknek a szolgáltatók ellenőrzése alatt álló számítógépre vagy bármely 

digitális hordozón rögzített elektronikus adatbázisba történő, az ismételt lehívásra hozzáférhetővé tételt is lehetővé 

tevő rögzítéséért járó jogdíjat is magában foglalja. 

2.3. Az I. fejezet 1. és 2., 3. pontjaiban meghatározott jogdíj nem foglalja magában 

- a színpadra szánt zenedrámai művek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik lehívásra nyilvánossághoz 

közvetítésének, és a zenei nagyjog fogalma alá tartozó egyéb zeneművek lehívásra nyilvánossághoz közvetítésének 

szerzői jogdíját; 

- olyan művek jogdíját, amelyek tekintetében igazolt jogosultjuk az Szjt. 87. § (3) bekezdésében meghatározott 

jogszerű nyilatkozatot tett; 
- a zene reklámcélra történő rögzítésének (hangfelvételének), valamint megváltoztatásának, átdolgozásának 

szerzői jogdíját; 

- a 2.1. pont alá nem tartozó egyéb szerzői mű (így különösen az audiovizuális mű) vagy szomszédos, illetve 

kapcsolódó jogi teljesítmény (így különösen a film, hangfelvétel, előadóművészi teljesítmény) felhasználásáért járó 

jogdíjat. 

E művek és teljesítmények lehívásra hozzáférhetővé tételéhez a jelen jogdíjközlemény szerinti szerzői engedélyen 

felül az egyéb érintett jogosultak (így különösen a szerzői mű esetében a szerzői jogosult, audiovizuális mű, illetve 

film vagy hangfelvétel esetében a filmelőállító, illetve a hangfelvétel-előállító és az előadóművész) engedélye is 

szükséges. 

2.4. A jelen jogdíjközleményben átalányjelleggel meghatározott jogdíjak megállapítása tekintettel van arra, hogy 

ezekben az esetekben az ARTISJUS által gyakorolt közös jogkezelés hatálya alá nem tartozó művek (szerzői jogi 
védelem alatt a védelmi idő eltelte miatt már nem álló, vagy olyan művek, amelyek tekintetében a szerzői jogosult az 

Szjt. 87. § (3) bekezdésében meghatározott jogszerű nyilatkozatot tett) felhasználása is megtörténhet. 

2.5. Amennyiben a szolgáltató az I. fejezetben meghatározott felhasználás során kizárólag szerzői jogi védelem 

alatt nem álló műveket használ fel és ezt a tényt hitelt érdemlően igazolja, felhasználási engedélykérési és 

jogdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. 

2.6. Abban az esetben, ha a jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíj adott időegységre (hónapra) fizetendő, 

hacsak nincs a jogdíjközlemény I. fejezetében ezzel kifejezetten ellenkező kikötés, a jogdíj megfizetésével a 

szolgáltató az adott időegységre vonatkozóan a tényleges lehívások számától függetlenül (azaz korlátlan számú 

lehívásra) teheti a nyilvánosság számára hozzáférhetővé a művet. 

2.7. A jelen jogdíjközlemény körében az ARTISJUS a saját nevében jogosult a szolgáltatóknak a felhasználási 

engedélyeket megadni, velük szemben a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a szolgáltatóknak számlát 

kibocsátani és a bíróságok és hatóságok előtti jogérvényesítés körében eljárni. 
2.8. Az ARTISJUS helytáll azért, hogy a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználások tekintetében - 

kivéve az Szjt. 87. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot tett (a továbbiakban: az ARTISJUS által nem képviselt) 

jogosultakat - kizárólagosan jogosult szerzői felhasználási engedélyt adni, azaz az ARTISJUS által nem képviselt 

jogosultak vagy megbízottjuk kivételével más személy, szervezet jogszerűen nem érvényesíthet igényt a 

szolgáltatóval szemben. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó felhasználási cselekmények szerzői közös 

jogkezelési engedélyezése körében más személlyel, szervezettel való megállapodás, másnak történő díjfizetés az 

ARTISJUS irányában nem hatályos, és nem mentesíti a szolgáltatót a szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei 

alól [Szjt. 86. § (2) bek.]. 



3. Díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezések 

3.1. Általános rendelkezések 

3.1.1. Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj 

megfizetésétől teszi függővé. A szolgáltató az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben, utólagos jogdíjfizetés 

esetén visszamenőleges hatállyal szerzi meg. 

3.1.2. Ha a szolgáltató a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó több felhasználási cselekményt végez, minden 

egyes felhasználás tekintetében köteles megfizetni a szerzői jogdíjat. 

3.1.3. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján a jogdíjat a bevétel vagy a lehívásért fizetett díj arányában kell 

megfizetni, a fizetendő jogdíj alapja a bevétel vagy a lehívásért a szolgáltatás igénybe vevője által fizetett díj nettó 

(áfa nélküli) összege. 
3.1.4. Amennyiben a szolgáltató felhasználási szerződésre irányadó jogdíjfizetési időszakon belül változtatja a 

lehívásra hozzáférhetővé tett művek kínálatát, az adott jogdíjfizetési időszakra vonatkozó díj meghatározásakor a 

hozzáférhetővé tett művek vagy műrészletek jogdíjalapot képező darabszámába beleszámít minden olyan mű vagy 

műrészlet, amelyet a szolgáltató az adott jogdíjfizetési időszakban hozzáférhetővé tett. 

3.1.5. Amennyiben a jelen jogdíjközlemény alapján a filmekbe foglalt zene időtartamának a film teljes hosszához 

viszonyított arányában fizetendő meg a jogdíj, de ezen arányt a szolgáltató adatközlése során az ARTISJUS-szal nem 

közli, a jogdíj megállapításakor a zenefelhasználás arányát 100%-nak kell tekinteni. 

3.1.6. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a zeneművek nyilvánosság számára lehívásra 

hozzáférhetővé tétele körébe eső 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 szerzői jogdíjmértékek elveinek és 

arányainak alkalmazásával az ARTISJUS által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő. E rendelkezés 
alkalmazható abban az esetben is, ha a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevővel szemben a jelen 

jogdíjközleményben nem említett ellenérték-meghatározási módot alkalmaz. 

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

tartalmazó összegben kell megfizetni. 

3.2. Esedékesség, késedelmes fizetés 

3.2.1. A jogdíjszámításhoz szükséges adatszolgáltatás (elszámolás) naptári negyedéves időszakra nyújtandó. A 

jogdíj a negyedévet követő hónap utolsó napjáig esedékes. Ha a felhasználási szerződés bármely okból megszűnik, 

az elszámolás a megszűnés napjára nézve a megszűnéstől számított tizenöt napon belül, a jogdíj a megszűnést követő 

hónap utolsó napjáig esedékes. 

3.2.2. Az ARTISJUS azonnali hatállyal felmondhatja a felhasználási szerződést, ha a szolgáltató a felhasználási 

szerződésben rögzített jogdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és mulasztását a felszólítást 
követő 5 munkanapon belül sem pótolja (lényeges szerződésszegés). Ebben az esetben ismételt szerződéskötéshez az 

ARTISJUS óvadék letételét kérheti, amelynek összege a szolgáltató által végzett felhasználáshoz hasonló átlagos 

felhasználás negyedévi jogdíjszintjéhez igazodik. 

3.2.3. Az esedékességet követő jogdíjfizetés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 301/A. §-a szerinti késedelmi kamatfizetés kezdő napja az esedékesség utolsó napja. Ha a 

szolgáltató a felhasználáshoz nem kért engedélyt, vagy a felhasználási engedély terjedelmét túllépte, és a 

felhasználásra jogosító szerződést a felek utólag, a felhasználás megkezdésének időpontjára visszamenőleges 

hatállyal kötik meg, a késedelmi kamat megfizetésének kezdő időpontja a felhasználás megkezdésének napja. 

3.3. Kedvezmények 

3.3.1. Zeneművek jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználása esetében a szolgáltatókkal kötött, a 

jogdíjközlemény megfelelő rendelkezéseiben meghatározott, %-os szerzői jogdíjfizetést előíró felhasználási 

szerződésekben az ARTISJUS jogdíjkedvezményt nyújthat, ha 
- az azzal érintett szolgáltatónak az ARTISJUS-szal szemben szerzői jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás 

mértékére vonatkozó adatközlési kötelezettségének az Szjt. 88. § (3) bekezdésre figyelemmel eleget tett, 

- a jogdíjkedvezmény nyújtását a felhasználás sajátos körülményei [pl. az Szjt. 38. § (5) bekezdésben említett 

közcélú intézmények szabad felhasználás körén túlmenő, külön jogszabályban lehetővé tett vállalkozási 

tevékenysége; a felhasználást magában foglaló szolgáltatásnak a már ismert és alkalmazott szolgáltatásokhoz képest 

jellegében, tartalmában, bevételi vagy díjazási szerkezetében megnyilvánuló újszerűsége, vagy a felhasználás és 

ennek folytán a szolgáltató által fizetendő szerzői jogdíj jelentős mértéke] lehetővé és indokolttá teszik. 

3.3.2. A szolgáltató által fizetendő jogdíj elszámolási időszakonként 5%-kal csökken, ha a szolgáltató a jelen 

jogdíjközleménnyel érintett szolgáltatásai megismertetése érdekében közzétett reklámjának (hirdetéseinek) hitelt 

érdemlő módon igazolt költségei elérik vagy meghaladják az általa az adott elszámolási időszakban fizetendő jogdíj 



5%-át. A kedvezmény akkor nyújtható, ha az azzal érintett szolgáltatónak az ARTISJUS-szal szemben szerzőijogdíj-

tartozása nincs és a felhasználás mértékére vonatkozó adatközlési kötelezettségének az Szjt. 88. § (3) bekezdésre 

figyelemmel eleget tett. 

3.3.3. A jogdíjkedvezmény nyújtása során az ARTISJUS a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az 

egyenlő bánásmód követelményét sértő megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos 

kedvezményeket nyújt. 

4. Adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések 

4.1. Általános rendelkezések 

4.1.1. A szolgáltató az I. fejezet és a 3. pont szerinti jogdíjfizetés mellett az Szjt. 16. § (7) és 88. § (3) bekezdése 

alapján adatszolgáltatásra is köteles. 
4.1.2. Szolgáltató köteles a szolgáltatásához egy ingyenes hozzáférést biztosítani az ARTISJUS részére. 

4.1.3. A szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségnek úgy köteles eleget tenni, hogy az ARTISJUS által a 

felhasználási szerződésben meghatározott adatokat a 2003. évi C. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseit 

nem sértő módon, a műlehívással egyidejűleg internetes kapcsolat útján az ARTISJUS e célra folyamatosan 

fenntartott adatbázisába regisztrálja. Az adatokat az ARTISJUS üzleti titokként kezeli. 

4.1.4. A zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tétele esetén (pl. SMS, MMS, egyéb, műfelhasználással 

összekapcsolt üzenet útján történő felhasználás) a szolgáltató az Szjt. 16. § (7) bekezdése és 88. § (3) bekezdése 

alapján köteles hitelt érdemlően [pl. a szolgáltatás elérési azonosítójának (telefonszámának) különválasztása útján] 

akként elkülöníteni a zeneművek lehívásra hozzáférhetővé tételének mértékére vonatkozó adatokat, hogy a 

felhasználás mértéke megállapítható legyen. Ha a felhasználás mértékére vonatkozó adatokat a szolgáltató a jelen 

jogdíjközleménnyel nem érintett egyéb emelt díjas szolgáltatás (pl. mobillogó-szolgáltatás) adataitól hitelt érdemlően 

nem különíti el, az ARTISJUS a jogdíjszámítás alapjául az érintett emelt díjas szolgáltatással elért bevételt, illetve az 
összes lehívás számát veszi figyelembe. 

4.1.5. Az ARTISJUS vagy megbízottja a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a felhasználás 

módját és mértékét ellenőrizheti. 

4.1.6. A szolgáltató köteles az ARTISJUS-szal történő egyeztetés alapján a lehívásra hozzáférhetővé tett mű 

azonosítására alkalmas elektronikus jogkezelési adatot [Szjt. 96. § (2) bekezdés] a lehívásra hozzáférhetővé tett 

művön, illetve ahhoz kapcsolva kezelni. E kötelezettség csak az említett adat alkalmazásának nemzetközi 

gyakorlatban való elfogadásától vagy szabvánnyá minősítésétől kezdve áll fenn. 

4.1.7. A jelen jogdíjközlemény alapján kötött felhasználási szerződésben az ARTISJUS és a szolgáltató az 

adatszolgáltatási kötelezettség más módon történő teljesítésében is megállapodhat. 

4.2. Esedékesség, késedelmes adatszolgáltatás 

4.2.1. Mivel a lehívásra hozzáférhetővé tétel fejében fizetett jogdíjak felosztásához a 4.1.1. pontban meghatározott 
adatok nélkülözhetetlenek, lényeges szerződésszegés, ha a szolgáltató a jogdíj megállapításához szükséges adatokat a 

felhasználási szerződésben meghatározott határidőben nem közli. Az ARTISJUS azonnali hatállyal felmondhatja a 

felhasználási szerződést, ha a felhasználó mulasztását a felszólítást követő 5 munkanapon belül sem pótolja. 

4.2.2. Az adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén, feltéve, hogy mulasztását az ARTISJUS írásbeli 

felszólítását követően sem pótolja, a felhasználó a késedelem idejére kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a 

késedelem minden napjára a felhasználó által a késedelemmel érintett időszakot megelőző első olyan naptári 

negyedéves időszakra fizetett szerzői jogdíj 0,5%-a, amely időszakban a felhasználó a késedelmes adatszolgáltatással 

érintett szolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatását szerződésszerűen teljesítette, de legalább egy napra 1500 Ft. A 

késedelem minden napjára 1500 Ft kötbért köteles fizetni az a felhasználó is, aki/amely korábbi időszakra 

vonatkozóan a késedelmes adatszolgáltatással érintett szolgáltatására vonatkozóan adatszolgáltatást még nem 

teljesített. A kötbért a felhasználó a napi kötbér alapulvételével legfeljebb 184 napra számítottan köteles megfizetni. 

4.3. Hibás adatszolgáltatás 
4.3.1. Amennyiben az ARTISJUS által megadott felhasználási engedély hatálya alá tartozó művek 

számának/arányának megállapítását a hiányos/hibás szolgáltatói adatszolgáltatás nem teszi lehetővé, a díjat az összes 

felhasznált műre meg kell fizetni. Ez esetben az ARTISJUS által megadott felhasználási engedély hatálya alá nem 

tartozó művekre megfizetett jogdíjat a szolgáltatónak a részletes adattisztázást követően visszafizeti (elszámolás). 

4.3.2. Mivel a lehívásra hozzáférhetővé tétel fejében fizetett jogdíjak felosztásához a 4.1.1. pontban meghatározott 

adatok nélkülözhetetlenek, lényeges szerződésszegés, ha a felhasználó ezt az adatszolgáltatást hibásan teljesíti. Az 

Artisjus azonnali hatállyal felmondhatja a felhasználási szerződést, ha a felhasználó mulasztását a felszólítást követő 

5 munkanapon belül sem pótolja. 



4.3.3. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hibásan teljesíti, feltéve, 

hogy mulasztását az ARTISJUS írásbeli felszólítását követően sem pótolja, az adatszolgáltatás határnapjától a 

megfelelő adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedő időtartamra hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, 

amelynek mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által a hibás adatszolgáltatással érintett időszakot 

megelőző első olyan naptári negyedéves időszakra fizetett szerzői jogdíj 0,5%-a, amely időszakban a felhasználó a 

késedelmes adatszolgáltatással érintett szolgáltatásra vonatkozó adatszolgáltatását szerződésszerűen teljesítette, de 

legalább egy napra 1500 Ft. A késedelem minden napjára 1500 Ft kötbért köteles fizetni az a felhasználó is, 

aki/amely korábbi időszakra vonatkozóan a késedelmes adatszolgáltatással érintett szolgáltatására vonatkozó 

adatszolgáltatást még nem teljesített. A kötbért a felhasználó a napi kötbér alapulvételével legfeljebb 184 napra 
számítottan köteles megfizetni. 

4.3.4. Amennyiben a hibás adatszolgáltatást az ARTISJUS a 4.1.4. 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 hibás teljesítési kötbérként köteles megfizetni legalább az eltérésből adódó, a 

felhasználó által fizetendő jogdíjkülönbözet kétszeresét, abban az esetben is, ha a 4.3.3. pont szerinti hibás teljesítési 

kötbér ennél alacsonyabb lenne. 

5. A szolgáltató felelőssége, tartozásátvállalás 

5.1. Amennyiben a jelen jogdíjközleménnyel érintett felhasználási folyamatban több olyan személy vagy szervezet 

működik közre, amely az 1.16. pont szerint szolgáltatónak minősül, köztük a jelen Jogdíjközlemény alapján 

fizetendő jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásnak az ARTISJUS írásba foglalt hozzájárulása esetén van 

helye. Ezen hozzájárulás feltétele különösen, hogy a tartozást átvállaló szolgáltató 

- a lehívásra hozzáférhetővé tétel teljes felhasználási folyamatában az összes közreműködőt és közreműködőnként 

a tanúsított felhasználási cselekményt (többszörözés, illetve nyilvánossághoz közvetítés) az ARTISJUS-szal 
legkésőbb a szolgáltatás megkezdésekor írásban megjelölje, valamint 

- írásban kötelezettséget vállaljon annak biztosítására, hogy az ARTISJUS a felhasználás módját, körülményeit és 

mértékét a teljes felhasználási folyamat összes közreműködője tekintetében személyesen vagy képviselője útján 

ellenőrizni tudja. 

5.2. Az ARTISJUS hozzájárulhat ahhoz is, hogy a tartozást a külföldi szolgáltató belföldi képviselője vállalja át, 

ha a képviselő igazolja, hogy fel van jogosítva a saját nevében a szolgáltató javára, vagy a szolgáltató nevében és 

képviseletében bármely más, a lehívásra hozzáférhetővé tétel folyamatában részt vevő szolgáltatóval szerződést kötni 

és/vagy e körben ellenértéket átvenni, illetve az ARTISJUS-szal felhasználási szerződést kötni, és ennek fejében 

jogdíjat fizetni. 

6. Artisjus védjegy használata 

Az ARTISJUS a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások engedélyezésével összefüggésben 

ingyenesen nem kizárólagos védjegyhasználati engedélyt ad a szolgáltatónak az „ARTISJUS” védjegy használatára. 

Az engedély időbeli hatálya az engedélyezett felhasználás tartamához igazodik. A szolgáltató a védjegyet az 
engedélyezett nyilvánossághoz közvetítéssel összefüggésben köteles a szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő 

számára könnyen észlelhető módon megjeleníteni, egyéb körben a védjegyet nem használhatja. A megjelenítéssel 

kapcsolatban a szolgáltató jogosult és köteles utalni arra, hogy a felhasználáshoz az ARTISJUS-tól engedélyt kapott. 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1. Az I. fejezet 1. és 2., 3. pontjaiban meghatározott jogdíj a zeneművek belföldi, a jelen jogdíjközleményben 

meghatározott felhasználása ellenértékét foglalja magában. 

Ha az ARTISJUS és a szolgáltató között létrejött felhasználási szerződésbe foglalt engedély csak belföldre 

hatályos, a földrajzi terület helyett a belföld más ismérvvel is (pl. a Magyarországot jelölő országhívó szám) 

meghatározható. 

7.2. A Magyarország területét is érintő multiterritoriális felhasználások, valamint a külföldi felhasználások 

esetleges jogosítására jelen jogdíjközlemény automatikusan nem terjed ki; az azokra irányadó jogdíjmértékeket és 

egyéb feltételeket az ARTISJUS egyedi szerződésekben vagy általános szerződési feltételekben rendezi. 

7.3. Ha a jelen jogdíjközlemény alapján az ARTISJUS olyan szolgáltatóval (felhasználóval) köt felhasználási 

szerződést, amelynek a szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben részes másik állam, 



a) a felhasználási szerződéssel összefüggő, bármely vita eldöntésére, amely a jelen jogdíjközlemény alapján kötött 

szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak létezésével, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a jogvita elbírálására a Magyarország hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és a jogvita eldöntésére a b) pontban említett kivétellel a magyar 

jogot, elsősorban az Szjt.-t, és az Szjt.-ben nem szabályozott polgári jogi kérdésekben a Ptk.-t kell alkalmazni, 

b) ha a felhasználási szerződéssel összefüggésben a felek között olyan vita keletkezik, amelynek tárgya az, hogy a 

szolgáltató, vagy közreműködője szerzői jogsértést követett el, a vita eldöntésére annak az államnak a jogát kell 

alkalmazni, amelynek a területén a jogsértő felhasználás megtörtént. 

A jelen pont alkalmazásában a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek szokásos 
tartózkodási helye a központi ügyvezetésük helye. 

7.4. A jelen jogdíjközlemény szerint köthető felhasználási szerződések és egyéb nyilatkozatok, kivéve az 5.2.3. 

pont szerint elektronikus úton is érvényesen megtehető nyilatkozatokat, csak írásbeli alakban érvényesek. 

7.5. A felhasználási szerződések tartama legfeljebb a naptári évre szólhat, vagy olyan bontó feltételt tartalmazhat, 

amely szerint a szerződést az ARTISJUS 3 hónap felmondási idővel felmondhatja, ha a felhasználás technikai 

körülményei vagy a jogosítás jogi jellegű előfeltételei úgy változnak meg, hogy a változás az átengedett felhasználási 

jog terjedelmét, a jogátengedés vagy a szerzői jogdíj meghatározásának módját, illetve a kikötött szerzői jogdíj 

mértékét lényegesen érinti. 

III. Fejezet 

A jogdíjközlemény időbeli hatálya 

A fenti Jogdíjközlemény 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig hatályos. 

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő  

Iroda Egyesület 

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

Budapest, 2012. december 7. 

Dr. Navracsics Tibor s. k.,  

közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

 


