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Egyéb közlemények

Az ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület közleménye
a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános
elõadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy
arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeirõl (V13)

A jogdíjközleményben meghatározott felhasználók által történõ felhasználás tekintetében az ARTISJUS
– a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében,
25. § (1), (4), (5), (6) bekezdésében, továbbá a 92/H. § (1) bekezdésében, valamint a 88. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések alapján, továbbá a 77. §-ban foglalt jogok tekintetében a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségével
(a továbbiakban: MAHASZ) és a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodájával (a továbbiakban:
MSZSZ-EJI) egyetértésben az irodalmi és zenemûvek nem színpadi nyilvános elõadásának, illetve nyilvánossághoz
közvetítésének engedélyezése, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok
nyilvánossághoz közvetítése tekintetében, valamint
– a II. fejezet 1. f) , 1. g), 1. j), 1. m) és 3. pontjainál a 28. § (2) és (3) bekezdésében foglalt jog tekintetében a szerzõk,
továbbá az Szjt. 77. § (2) bekezdés második mondata alapján az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók javára a
Filmjus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületével, a HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ
Társasága Egyesülettel, a MAHASZ-szal, valamint az MSZSZ-EJI-vel egyetértésben a rádió- vagy televízió-szervezet,
illetve a saját mûsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítõ mûsorában sugárzott, illetve közvetített
mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon – az eredetihez képest más
szervezet közbeiktatásával – a nyilvánossághoz történõ egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése
(másodlagos nyilvánossághoz közvetítés) tekintetében a felhasználás engedélyezésének fejében fizetendõ szerzõi és
szomszédos jogi jogdíjakat (a továbbiakban együtt: jogdíj), valamint a felhasználás egyéb feltételeit az alábbiak szerint
állapítja meg:

I. Fejezet
Vendéglátó üzletek zenefelhasználása
1. Vendéglátó üzletekben (kivéve a 2., 3., 4., és 13. pontban meghatározott vendéglátó üzleteket) történõ
gépzene-felhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
1. a) Budapest, valamint gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított település naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

1 779 Ft

1 485 Ft

1 209 Ft

965 Ft
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

20 óráig
nyitva

1 148 Ft

863 Ft

683 Ft

546 Ft

882 Ft

671 Ft

537 Ft

433 Ft

691 Ft

540 Ft

441 Ft

343 Ft

450 Ft

361 Ft

293 Ft

244 Ft

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

1 555 Ft

1 296 Ft

1 055 Ft

842 Ft

1 000 Ft

754 Ft

596 Ft

477 Ft

769 Ft

585 Ft

469 Ft

378 Ft

603 Ft

471 Ft

384 Ft

299 Ft

393 Ft

315 Ft

256 Ft

213 Ft

A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel- és salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV.,
illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
1. b) 50 000 fõ fölötti település, megyeszékhely és megyei jogú város naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:
A 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei,
valamint étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó,
kávézó, kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb
vendéglátó üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek
vendéglátó üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást
nyújtanak, és amelyek megjelenése és szolgáltatása
a II. kategóriába sorolt üzletek színvonalát meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV.,
illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
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1. c) Város 10 001–50 000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

1 358 Ft

1 132 Ft

922 Ft

735 Ft

873 Ft

658 Ft

520 Ft

417 Ft

670 Ft

510 Ft

410 Ft

330 Ft

526 Ft

411 Ft

335 Ft

261 Ft

343 Ft

275 Ft

223 Ft

186 Ft

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

1 187 Ft

989 Ft

805 Ft

641 Ft

761 Ft

574 Ft

454 Ft

364 Ft

584 Ft

445 Ft

358 Ft

288 Ft

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV.,
illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
1. d) Város 10 000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát meghaladja.
II. kategória:
A 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó üzletei, valamint
étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV.,
illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát.
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

458 Ft

359 Ft

292 Ft

228 Ft

299 Ft

240 Ft

195 Ft

162 Ft

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

1 037 Ft

864 Ft

703 Ft

560 Ft

664 Ft

501 Ft

396 Ft

318 Ft

509 Ft

388 Ft

313 Ft

252 Ft

399 Ft

313 Ft

255 Ft

199 Ft

261 Ft

209 Ft

170 Ft

142 Ft

24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

907 Ft

755 Ft

615 Ft

489 Ft

Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
1. e) Egyéb település 5000 fõ fölött naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát meghaladja.
II. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és
amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a III.
kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV.,
illetve az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
1. f) Egyéb település 1001–5000 fõig naponta
A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

I. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak, és
amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát meghaladja.
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24 órán túl
nyitva

24 óráig
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

578 Ft

438 Ft

346 Ft

277 Ft

444 Ft

339 Ft

273 Ft

220 Ft

348 Ft

273 Ft

222 Ft

174 Ft

228 Ft

182 Ft

149 Ft

124 Ft

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

24 órán túl 24 óráig
nyitva
nyitva

22 óráig
nyitva

21 óráig
nyitva

I. kategória:

792 Ft

660 Ft

537 Ft

428 Ft

504 Ft

382 Ft

302 Ft

242 Ft

387 Ft

296 Ft

238 Ft

192 Ft

303 Ft

238 Ft

194 Ft

152 Ft

199 Ft

159 Ft

130 Ft

108 Ft

A jogdíj megfizetése szempontjából alkalmazott besorolás

II. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel-, salátabár és mindazon üzletek, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve
az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
1. g) Egyéb település 1000 fõig naponta

Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 4* és 5* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása a II. kategóriába sorolt
üzletek színvonalát meghaladja.
II. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, kávézó,
kávéház, teaház, cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó
üzlet, amelyek a 3* kereskedelmi szálláshelyek vendéglátó
üzleteivel megegyezõ színvonalú szolgáltatást nyújtanak,
és amelyek megjelenése és szolgáltatása meghaladja
a III. kategóriába, de nem éri el az I. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
III. kategória:
Étterem, sörözõ, borozó, nappali bár, eszpresszó, továbbá
cukrászda, étel-, salátabár és egyéb vendéglátó üzlet, amelyek
megjelenése és szolgáltatása meghaladja a IV., illetve
az V. kategóriába, de nem éri el a II. kategóriába sorolt üzletek
színvonalát.
IV. kategória:
Italbolt, kocsma, söntés, büfé és egyéb olyan vendéglátó üzlet,
amelyek a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
V. kategória:
Cukrászda, fagylaltozó szeszesital-értékesítés nélkül, melyek
a III. kategóriába sorolt üzletek színvonalát nem érik el.
1. h.) Az 1. a)–1.g) pontokban a 24 órán túli nyitva tartás esetére meghatározott jogdíjat kell megfizetni azokban az
esetekben, ha a vendéglátó üzlet akár folyamatosan („non-stop”) nyitva tart, akár éjszaka nyit ki és 24 és 04 óra között
bármilyen idõtartamban nyitva tart.
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2. Négy- és ötcsillagos szálláshelyek vendéglátó üzleteiben gépzenefelhasználás esetén, 50 000 fõ alatti városokban
és egyéb településen [I. fejezet 1. c), 1. d), 1. e), 1. f), 1. g)] az 1. b) pont I. kategória szerinti szerzõi jogdíjakat kell
megfizetni.
3. Autópályák, autóutak parkolóiban, pihenõhelyein lévõ vendéglátó üzletekben történõ gépzenefelhasználás esetén
az 1. b) pont szerinti szerzõi jogdíjat kell megfizetni.
4. Éjszakai szórakozóhelyeken (kivétel diszkó) gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi
jogdíjat kell fizetni:
4.1. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj nélküli vendéglátó üzletekben:
a) Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken
2 396 Ft
b) Városokban
1 537 Ft
c) Egyéb településeken
1 075 Ft
összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni naponta.
4.2. Belépõdíj, kötelezõ fogyasztási díj szedése esetén
a) Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken
3 509 Ft
b) Városokban
2 651 Ft
c) Egyéb településeken
2 191 Ft
összegû szerzõi jogdíjat kell fizetni naponta.
5. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 2., 3., 4. és a 13.1 pontban meghatározott gépzenefelhasználás
olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internet terminál) valósul meg, amely
lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet, akkor az 1., 2., 3., 4.,
illetve a 13.1 pontban megállapított szerzõi jogdíj 10%-kal emelkedik.
6. Háttér jellegû élõzene-felhasználás:
6.1. Háttér jellegû élõzene-felhasználás (IV. fejezet 15.2. pont) esetén az 1., 2., 3., 4. illetve a 13.1. pontban megállapított
összeg 150%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.
6.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., 3., 4. illetve a 13.1. pontban megállapított összeg
120%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.
6.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), az 1., 2., 3., 4. illetve a 13.1. pontban megállapított összeg
105%-át kell szerzõi jogdíjként fizetni.
6.4. Ha a felhasználó gépzenefelhasználást (IV. fejezet 15.1. pont) és élõzene-felhasználást (IV. fejezet 15.2. pont) is
megvalósít, a gépzenefelhasználásra esõ jogdíjat az 1., 2., illetve a 3. pont alapján olyan nyitvatartási idõ alapján kell
megállapítani, mintha az üzlet az élõzene-felhasználás megkezdésének idõpontjáig lenne csak nyitva.
6.5. A 6.1–6.3. pontok alapján az élõzene-felhasználás fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû
jogdíjkedvezmény illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a IV. fejezet 6. pontjában meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségének két naptári negyedéven keresztül, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az
üzemeltetés teljes idõtartamára hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tett. A jogdíjkedvezmény utólag, az
adatszolgáltatással érintett utolsó naptári negyedévet (idényt) követõ naptári negyedévre (idényre) esedékes
jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek a felhasználó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
7. Diszkó program, táncos rendezvény keretében történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi
szerzõi jogdíjat kell fizetni:
a) Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken esetenként
6 897 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
5 448 Ft
c) Egyéb településen esetenként
3 644 Ft
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8. Zenés táncos rendezvény (pl. bál) esetén, ha annak során kizárólag élõzene-felhasználás (IV. fejezet 15.2. pont)
történik, az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
a) Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken esetenként
8 642 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
6 828 Ft
c) Egyéb településen esetenként
4 566 Ft
9. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) – elõadómûvész
(táncos, artista stb.) fellépése, karaoke mûsor, továbbá tánc nélküli lemezbemutató – esetén az alábbi szerzõi jogdíjat
kell fizetni:
a) Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken esetenként
2 754 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
2 474 Ft
c) Egyéb településen esetenként
1 930 Ft
10. Fõ mûsorszám (rendezvény) keretében történõ kizárólag élõzene-felhasználás (IV. fejezet 15.2. pont) – elõadómûvész
(énekes, zenész stb.) fellépése – esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
a) Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken
3 448 Ft
b) Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban, városokban esetenként
3 100 Ft
c) Egyéb településen esetenként
2 414 Ft
11. Befogadóképességgel kapcsolatos rendelkezések
11.1. Az 1., 2., 3., 4.1., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontban megállapított szerzõi jogdíjak (e pont alkalmazásában: az alap szerzõi
jogdíj) alkalmazásakor, abban az esetben, ha a vendéglátó üzletben, illetve a rendezvény során nem szednek
belépõdíjat, illetve nincs kötelezõ fogyasztás, a vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve:
a) 1–50 fõig az alap szerzõi jogdíjat,
b) 51–100 fõig az alap szerzõi jogdíj 10%-kal növelt összegét,
c) 101–200 fõig az alap szerzõi jogdíj 20%-kal növelt összegét,
d) 201–300 fõig az alap szerzõi jogdíj 35%-kal növelt összegét,
e) 300 fõ felett az alap szerzõi jogdíj 50%-kal növelt összegét kell megfizetni.
11.2. A vendéglátó üzlet befogadóképességét alapul véve a 4.2. pontban meghatározott felhasználás esetén, az ott
megállapított szerzõi jogdíjat alap szerzõi jogdíjnak tekintve, a 11.1. pont szerint növelt összegben kell a szerzõi
jogdíjat megfizetni.
12. A belépõdíjjal és a kötelezõ fogyasztással kapcsolatos rendelkezések
12.1. Az 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül belépõdíj szedése esetén a
helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után a két legdrágább belépõdíjnak megfelelõ
összegû további szerzõi jogdíjat kell fizetni.
12.2. A 7., 8., 9. és 10. pontokban meghatározott, valamint eseti (nem heti vagy havi rendszerességgel ismétlõdõ)
rendezvény esetén az 1., 2., 3., és 6. pontokban meghatározott szerzõi jogdíjakon felül, amennyiben kötelezõ
fogyasztási díj van, a helyiség befogadóképességét alapul véve minden megkezdett 50 fõ után egy kötelezõ
fogyasztási díjnak megfelelõ összegû további szerzõi jogdíjat kell fizetni.
13. Alkalmi árusítást végzõ vendéglátó üzletek zenefelhasználása: egy- vagy többnapos rendezvényhez kapcsolódó,
önálló zenefelhasználást alkalmi árusítás keretében végzõ vendéglátó üzletek üzemeltetõinek függetlenül attól, hogy
mely településen történik a felhasználás, az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
13.1. A 7. és 9. pontok alá nem tartozó gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén naponta:
a) 1–100 fõig
1 849 Ft
b) 101–200 fõig
2 195 Ft
c) 201–500 fõig
2 852 Ft
d) 500 fõ felett
3 722 Ft
13.2. A 7, 8., 9. és 10. pontok alá tartozó felhasználások esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni alkalmanként:
a) diszkó program, táncos rendezvény keretében történõ gépzenefelhasználás esetén
6 897 Ft
b) zenés táncos rendezvény keretében történõ élõzene-felhasználás esetén
8 642 Ft
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2 754 Ft
3 448 Ft

II. Fejezet
Szálláshelyek zenefelhasználása
1. Szálláshelyeken történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni:
1. a) Szállodák közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történõ gépzenefelhasználás
(IV. fejezet 15.1. pont) esetén helyiségenként az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
– 5* és 4* szállodákban
19 869 Ft
– 3* szállodákban
13 214 Ft
– 2* és 1 * szállodákban
7 209 Ft
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõ helyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) végzett,
kifejezetten háttérzene jellegû gépzenefelhasználást is.
1. b) Szállodák olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetõvel drinkbár, presszó mûködik és
gépzenefelhasználás történik (IV. fejezet 15.1. pont), helyiségenként az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
– 5* és 4* szállodákban
41 560 Ft
– 3* szállodákban
25 025 Ft
– 2* és 1* szállodákban
16 913 Ft
1. c) Panziók közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történõ gépzenefelhasználás
(IV. fejezet 15.1. pont) esetén helyiségenként az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
– Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken
10 319 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban
9 407 Ft
– Városokban
6 897 Ft
– Egyéb településen
5 571 Ft
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõ helyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) végzett,
kifejezetten háttérzene jellegû gépzenefelhasználást is.
1. d) Panziók olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetõvel drinkbár, presszó mûködik és
gépzenefelhasználás történik (IV. fejezet 15.1. pont), helyiségenként az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
– Budapesten, gyógy- és üdülõhelynek, üdülõtelepnek nyilvánított településeken
18 661 Ft
– Megyeszékhelyen, megyei jogú városokban
16 795 Ft
– Városokban
12 367 Ft
– Egyéb településen
10 205 Ft
1. e) Szállodák szobáiban történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén a szálloda szobaszámától és a
besorolásától függõen, 100%-os számított szobakihasználtság esetén az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta:
5* szálloda

szobai gépzene-felhasználás

1–25 szobáig

17 051 Ft

26–50 szobáig

32 436 Ft

51–100 szobáig

50 865 Ft

101–150 szobáig

64 871 Ft

151–200 szobáig

75 250 Ft

201–250 szobáig

79 012 Ft

251–300 szobáig

82 774 Ft

301–350 szobáig

86 536 Ft

351–400 szobáig

90 298 Ft

401–500 szobáig

94 060 Ft

500 szoba felett

97 822 Ft
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4* szálloda

szobai gépzenefelhasználás

1–25 szobáig

16 540 Ft

26–50 szobáig

31 463 Ft

51–100 szobáig

49 339 Ft

101–150 szobáig

62 924 Ft

151–200 szobáig

72 993 Ft

201–250 szobáig

76 642 Ft

251–300 szobáig

80 291 Ft

301–350 szobáig

83 940 Ft

351–400 szobáig

87 589 Ft

401–500 szobáig

91 238 Ft

500 szoba felett

94 887 Ft

3* szálloda

szobai gépzenefelhasználás

1–25 szobáig

16 043 Ft

26–50 szobáig

30 519 Ft

51–100 szobáig

47 859 Ft

101–150 szobáig

61 037 Ft

151–200 szobáig

70 803 Ft

201–250 szobáig

74 342 Ft

251–300 szobáig

77 882 Ft

301–350 szobáig

81 422 Ft

351–400 szobáig

84 961 Ft

401–500 szobáig

88 501 Ft

500 szoba felett

92 041 Ft

2* szálloda

szobai gépzenefelhasználás

1–25 szobáig

15 562 Ft

26–50 szobáig

29 604 Ft

51–100 szobáig

46 423 Ft

101–150 szobáig

59 206 Ft

151–200 szobáig

68 679 Ft

201–250 szobáig

72 112 Ft

251–300 szobáig

75 546 Ft

301–350 szobáig

78 979 Ft

351–400 szobáig

82 413 Ft

401–500 szobáig

85 846 Ft

500 szoba felett

89 280 Ft

1* szálloda

szobai gépzenefelhasználás

1–25 szobáig

15 095 Ft

26–50 szobáig

28 716 Ft

51–100 szobáig

45 030 Ft

101–150 szobáig

57 429 Ft

151–200 szobáig

66 618 Ft

201–250 szobáig

69 949 Ft

251–300 szobáig

73 279 Ft

301–350 szobáig

76 610 Ft
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351–400 szobáig

79 940 Ft

401–500 szobáig

83 271 Ft

500 szoba felett

86 601 Ft
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A szállodának a besorolásától függõen a számított szobakihasználtságnak megfelelõ jogdíjat kell fizetnie.
A számított szobakihasználtság a Központi Statisztikai Hivatal jelen jogdíjközlemény hatályba lépését megelõzõ év,
illetve azt követõen minden év december 10. napjáig hozzáférhetõ, ezen idõponthoz legközelebb esõ korábbi
12 hónapra vonatkozó, havonta megjelenõ gyorstájékoztatóiban közzétett, a szállodák besorolási kategória szerinti
szobakihasználtságára vonatkozó százalékos arányban megadott statisztikai adatok számtani átlaga.
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény hatályba lépésével egyidejûleg, illetve ezt követõen minden év január 1-jéig
honlapján közzéteszi a számítás alapjául szolgáló adatokat tartalmazó gyorstájékoztatók megjelölésével együtt a
számított szobakihasználtságnak megfelelõ, a besorolási kategória szerint a tárgyévben fizetendõ szerzõi jogdíjak
mértékét tartalmazó, az e pontban meghatározott jogdíjtáblázattal azonos szerkezetû jogdíjtáblázatot, valamint ezt a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához közzététel céljából benyújtja.
1. f) Szállodák szobáiban a rádió- vagy televízió-szervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások
és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése
esetén, az 1. e) pont szerinti jogdíjjal együttesen a szálloda szobaszámától függõen az alábbi szerzõi jogdíjat kell fizetni
havonta:
5*, 4*, 3*,2* és 1* szálloda

egyidejû, változatlan és csonkítatlan
továbbközvetítés

1–10 szobáig

62 Ft

11–25 szobáig

237 Ft

26–50 szobáig

560 Ft

51–100 szobáig

1 099 Ft

101–150 szobáig

2 177 Ft

151–200 szobáig

3 254 Ft

201–250 szobáig

4 332 Ft

251–300 szobáig

5 409 Ft

301–350 szobáig

6 487 Ft

351–400 szobáig

7 564 Ft

401–500 szobáig

8 642 Ft

500 szoba felett

10 797 Ft

1. g) Panziók szobáiban történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televíziószervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján
vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a panzió szobaszámától
és a besorolástól függõen az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat kell együttesen fizetni havonta:
I. kategóriás panzió

A) szobai gépzenefelhasználás

B) egyidejû, változatlan
és csonkítatlan továbbközvetítés

1–10 szobáig

5 795 Ft

62 Ft

11–25 szobáig

8 548 Ft

237 Ft

26–50 szobáig

16 241 Ft

560 Ft

51–100 szobáig

25 498 Ft

1 099 Ft

101–150 szobáig

32 382 Ft

2 177 Ft

151–200 szobáig

37 401 Ft

3 254 Ft

201–250 szobáig

39 451 Ft

4 332 Ft

251–300 szobáig

41 451 Ft

5 409 Ft

301–350 szobáig

43 401 Ft

6 487 Ft

351–400 szobáig

45 301 Ft

7 564 Ft

401–500 szobáig

47 151 Ft

8 642 Ft

500 szoba felett

48 951 Ft

10 797 Ft
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II. és III. kategóriás panzió

A) szobai gépzene-felhasználás

B) egyidejû, változatlan
és csonkítatlan továbbközvetítés

1–10 szobáig

5 373 Ft

62 Ft

11–25 szobáig

7 926 Ft

237 Ft

26–50 szobáig

15 059 Ft

560 Ft

51–100 szobáig

23 642 Ft

1 099 Ft

101–150 szobáig

30 026 Ft

2 177 Ft

151–200 szobáig

34 680 Ft

3 254 Ft

201–250 szobáig

36 630 Ft

4 332 Ft

251–300 szobáig

38 530 Ft

5 409 Ft

301–350 szobáig

40 380 Ft

6 487 Ft

351–400 szobáig

42 180 Ft

7 564 Ft

401–500 szobáig

43 930 Ft

8 642 Ft

500 szoba felett

45 630 Ft

10 797 Ft

1. h) Kempingek és üdülõházak közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó kiszolgálás nélkül) történõ
gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén helyiségenként 7 285 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni havonta.
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõ helyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) végzett,
kifejezetten háttérzene jellegû gépzenefelhasználást is.
1. i) Kempingek és üdülõházak olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol azonos üzemeltetõvel drinkbár,
presszó mûködik és gépzenefelhasználás történik (IV. fejezet 15.1. pont), helyiségenként 14 317 Ft szerzõi jogdíjat kell
fizetni havonta.
1. j) Kempingek és üdülõházak szobáiban történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádióvagy televízió-szervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással,
vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a
szálláshely férõhelyeinek számától függõen havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat kell együttesen
fizetni:
A) szobai gépzenefelhasználás

B) egyidejû, változatlan
és csonkítatlan továbbközvetítés

50 férõhelyig

2 626 Ft

260 Ft

100 férõhelyig

3 319 Ft

521 Ft

100 férõhely felett

3 380 Ft

754 Ft

1. k) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) közös helyiségeiben (társalgó, hall stb. vendéglátó
kiszolgálás nélkül) történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) esetén helyiségenként havonta 4 902 Ft szerzõi
jogdíjat kell fizetni.
Egy közös helyiségnek kell tekinteni a kisegítõ helyiségekben (pl. lift és/vagy folyosó és/vagy mellékhelyiség) végzett,
kifejezetten háttérzene jellegû gépzenefelhasználást is.
1. l) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) olyan közös helyiségeiben (társalgó, hall stb.), ahol
azonos üzemeltetõvel drinkbár, presszó mûködik és gépzenefelhasználás történik (IV. fejezet 15.1. pont),
helyiségenként havonta 9 470 Ft szerzõi jogdíjat kell fizetni.
1. m) Közösségi szálláshelyek (pl. turistaház, hostel, munkásszállás) szobáiban történõ gépzenefelhasználás (IV. fejezet
15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy televízió-szervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások
és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése
[B) oszlop] esetén a szálláshely férõhelyétõl függõen havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat kell
együttesen fizetni:
A) szobai gépzenefelhasználás

B) egyidejû, változatlan
és csonkítatlan továbbközvetítés

50 férõhelyig

1 600 Ft

260 Ft

100 férõhelyig

1 696 Ft

521 Ft

100 férõhely felett

1 792 Ft

715 Ft
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2.1. Szálláshelyeken történõ élõzene-felhasználás (IV. fejezet 15.2. pont): Az 1. a)–1. b); 1. c)–1. d); 1. h)–1. i) és 1. k)–1. l)
pontokban meghatározott esetekben kizárólag élõzene-felhasználás esetén az 1. a)-1. b); 1. c)-1. d); 1. h)-1. i) és
1. k)–1. l) pontokban megállapított összeg 150%-a a fizetendõ jogdíj.
2.2. Amennyiben a felhasználó legalább két zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. c)–1. d); 1. h)–1. i) és 1. k)–1. l)
pontokban megállapított összeg 120%-a a fizetendõ jogdíj.
2.3. Amennyiben a felhasználó legalább négy zenészt alkalmaz munkaviszonyban vagy rendszeres munkavégzésre
irányuló szerzõdés alapján (legalább egy negyedévre), abban az esetben az 1. a)–1. b); 1. c)–. d); 1. h)–1. i) és 1. k)–1. l)
pontokban megállapított összeg 105%-a a fizetendõ jogdíj.
2.4. A 2.1–2.3. pontok alapján az élõ zene fejében fizetendõ jogdíjból a felhasználót 20%-os mértékû jogdíjkedvezmény
illeti meg, ha az élõzene-felhasználással összefüggõ, a IV. fejezet 6. pontjában meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségének egy naptári éven át, illetve idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés teljes idõtartamára
hiánytalanul és pontos tartalommal eleget tesz. A jogdíjkedvezmény utólag, az adatszolgáltatással érintett naptári
évet (idényt) követõ naptári évre (idényre) esedékes jogdíjból mindaddig jár, amíg az adatszolgáltatási kötelezettségnek
a felhasználó az elõzõ mondat szerint eleget tesz.
3. Falusi és egyéb szálláshelyeken gépzenefelhasználás (IV. fejezet 15.1. pont) [A) oszlop] és a rádió- vagy
televízió-szervezetek mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással,
vezeték útján vagy egyéb módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése [B) oszlop] esetén a
szálláshely szobaszámától függõen havonta az alábbi, A) és B) oszlop szerinti szerzõi jogdíjat kell együttesen fizetni:
A) szobai gépzene-felhasználás

B) egyidejû, változatlan
és csonkítatlan továbbközvetítés

1–2 szobáig

1 683 Ft

31 Ft

3–5 szobáig

2 550 Ft

62 Ft

6–8 szobáig

3 876 Ft

115 Ft

4. Nem kereskedelmi szálláshelyeken a szálláshely jellege szerint, a szálláshely közös helyiségeiben történõ gépzenefelhasználás esetén az. 1. h), 1. i) vagy az 1. k), 1. l) pontokban, a szálláshely közös helyiségeiben történõ élõzenefelhasználás esetén a 2.1. pontban meghatározott szerzõi jogdíjat kell megfizetni.
5. Zenegép útján történõ zenefelhasználás: Ha az 1., 3. és 4. pontokban meghatározott gépzenefelhasználás
(IV. fejezet 15.1. pont) olyan eszköz alkalmazásával (pl. zenegép, táncgép, zenegépként használható internet terminál)
valósul meg, amely lehetõvé teszi, hogy a közönség tagja egyénileg válassza ki a meghallgatni kívánt zenemûvet,
akkor az 1., 3. és 4. pontban megállapított jogdíj 10%-kal emelkedik.
6. Az 1. f) pontban és az 1. g), 1. j), 1. m) és 3.) pontok B) oszlopaiban foglalt jogdíjak az Szjt. 28. § (4) bekezdése szerinti
szerzõi és szomszédos jogi jogosultaknak járó jogdíjakat tartalmazzák.

III. Fejezet
Rendelkezések az ARTISJUS, MSZSZ-EJI és MAHASZ megállapodás alapján
1. Az I. fejezet 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 13.1., 13.2. a) és c) pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül további
29% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) illetõ
szomszédos jogi jogdíjat is meg kell fizetni azokban a vendéglátó üzletekben, ahol kereskedelmi célból kiadott
hangfelvétel vagy arról készült másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz
közvetítésére alkalmas technikai eszköz (bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett
gépzenefelhasználáshoz (IV. fejezet 15.1. pont).
2. A II. fejezet 1. (kivéve az 1. f) pontot és az 1. g), 1. j), 1. m) pontok B) oszlopait), 3. (kivéve a B) oszlopot), 4. és
5. pontokban megállapított szerzõi jogdíjakon felül további 29% az elõadómûvészek és a hangfelvétel-elõállítók közös
jogkezelõ szervezeteit (MSZSZ-EJI, illetve MAHASZ) illetõ szomszédos jogi jogdíjat is meg kell fizetni a felsorolt
pontokban meghatározott felhasználások esetén, ahol kereskedelmi célból kiadott hangfelvétel vagy arról készült
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másolat bármilyen módon történõ közvetlen vagy közvetett nyilvánossághoz közvetítésére alkalmas technikai eszköz
(bármilyen berendezés) áll rendelkezésre a felsorolt pontokban említett gépzene-felhasználáshoz (IV. fejezet
15.1. pont).
3. A zenefelhasználást végzõ üzletek (pl. vendéglátó üzletek) jogdíjfizetés szempontjából történõ besorolását a
kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy
a felhasználás milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdés],
az MSZSZ-EJI és a MAHASZ az ARTISJUS-szal egyetértésben határozza meg.
4. Ahol a jelen jogdíjközlemény a Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadómûvészi Jogvédõ Irodáját (MSZSZ-EJI)
említi, azon az MSZSZ-EJI helyébe lépõ jogutód közös jogkezelõ szervezetet is érteni kell.

IV. Fejezet
Közös rendelkezések
1.1. A jelen közös jogdíjközlemény körében az ARTISJUS jogosult a saját nevében a felhasználókkal szemben eljárni, a
felhasználási engedélyeket megadni, a jogdíjigényeket érvényesíteni, a jogdíjakra nézve a felhasználóknak
jogdíjfizetési értesítõt, illetve számlát kibocsátani, és a bíróságok és hatóságok elõtti jogérvényesítés körében eljárni.
Az ARTISJUS a jelen jogdíjközlemény alapján és körében a felhasználási engedély megadását a jogdíj megfizetésétõl
teszi függõvé. A felhasználó az engedélyt a jogdíj megfizetésével egy idõben szerzi meg. A felhasználás megkezdése
elõtt megfizetett jogdíj, illetve jogdíjrészlet fejében a felhasználó a megfizetett jogdíjjal (a jogdíjrészlettel) arányos
mértékû felhasználási engedélyt szerez.
1.2. A díjfizetéssel legalább negyedéves idõszakra – ennél rövidebb idényjellegû üzemeltetés esetén pedig az
üzemeltetés teljes idõtartamára – elõzetesen kell jogot szerezni a felhasználásra, azaz elõzetesen kell megfizetni a
jogdíjat [Szjt. 25. § (5) bekezdés].
2.1. Az I. és II. fejezetben meghatározott zenefelhasználások esetén az üzlet mûködési engedélyében vagy tartalmilag
ennek megfelelõ közigazgatási határozatban meghatározott üzemeltetõ minõsül felhasználónak. A jogdíjat a
felhasználó köteles fizetni. A jogdíj megfizetésére vonatkozó tartozásátvállalásról a 2.2. pont rendelkezik.
2.2. Ha eseti rendezvény szervezése során a 2.1. pontban meghatározott felhasználó és olyan személy, akit a jelen pont
szerint az eseti rendezvény szervezõjének kell tekinteni, úgy állapodnak meg, hogy a jelen jogdíjközlemény szerinti
jogdíjat e személy fizeti meg, az ARTISJUS a felhasználó és az említett személy ilyen megállapodásához, mint
tartozásátvállaláshoz jogosultként hozzájárulhat (a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 332. §). Az eseti
rendezvény szervezõjének azt kell tekinteni, akit a bármilyen formában szedett belépõdíj, valamint a bármely
jogcímen a nyilvános elõadással összefüggésben befolyó egyéb bevétel (reklám- és szponzorbevétel, illetve
támogatás stb.) megillet. Ha a nyilvános elõadást megvalósító rendezvényt vagy annak egy részét a szervezõ által
igénybe vett harmadik személy (szervezet) szervezi, a rendezvény szervezõjének a harmadik személyt (szervezetet)
igénybe vevõt kell tekinteni, amennyiben a bevétel a harmadik személyt (szervezetet) igénybe vevõnél keletkezik.
Ebben az esetben a harmadik személyt (szervezetet) a szervezésért (közremûködésért) megilletõ (megbízási vagy
egyéb) díj nem minõsül bevételnek.
3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a jegyek, bérletek eladásából származó bevételt, valamint a
bármilyen forrásból származó befizetést (pl. egyéb, belépõdíjnak minõsülõ bevételt, valamint a bármilyen jogcímen
befolyó reklám- és szponzorbevételt, illetve támogatást stb.), továbbá dolog átadásával vagy tevékenység végzésével
nyújtott szolgáltatást kell érteni, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a
mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.
3.2. Hozzá kell számítani a bevételhez a térítésmentes (tisztelet-, szakmai stb.) jegyek értékét is. Ilyen esetben a szerzõi
jogdíjalap megállapításához a kereskedelmi forgalomban legnagyobb darabszámban értékesített jegy ellenértékét
kell figyelembe venni.
3.3. Ha a jogdíjszámítás alapja tárgya az áfának, abban az esetben bevétel alatt az áfa nélküli bevétel értendõ.
Amennyiben a szerzõi jogdíj meghatározásakor belépõdíjat kell figyelembe venni, akkor a számítás alapja a belépõdíj
áfa nélküli összege.
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3.4. A jogdíjközlemény alkalmazásában belépõdíjnak kell tekinteni minden olyan fizetés áfát nem tartalmazó összegét,
amely elõfeltétele a mûsoros elõadáson vagy táncmulatságon való részvételnek (belépõjegy, mûsormegváltás,
adományjegy, meghívó, egyéni azonosító stb.). Nem minõsül belépõjegynek a turisztikai vállalkozás által szervezett
idegenforgalmi jellegû rendezvénynek a vendéglátó szolgáltatásokon kívüli részére beszedett részvételi díja.
4. A felhasználó a már nyilvánosságra hozott zenemûvek és irodalmi mûvek felhasználásának megkezdését és a már
megkezdett felhasználás megváltoztatását az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján írásban elõzetesen köteles az
ARTISJUS-nak bejelenteni.
5.1. Ha a zene- és irodalmi mûvek nyilvános elõadása körében a felhasználó a felhasználás megkezdésére vagy
megváltoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettségének [Szjt. 25. § (4) bekezdés] nem tesz eleget, és az ARTISJUS
csak az ellenõrzés során szerez tudomást a felhasználásról, az Szjt. 25. § (6) bekezdése alapján a felhasználó – a közös
jogkezelõ szervezet ellenõrzési költségeinek fedezésére – költségátalány fizetésére köteles, amelynek összege a
fizetendõ szerzõi jogdíj összegével egyezik meg.
5.2. Ha a felhasználó az Szjt. 25. § (4) bekezdése alapján a felhasználás megszüntetését az 5.1. pont szerinti ellenõrzés
napját követõen, az ellenõrzés napját magában foglaló negyedévben, illetve negyedévnél rövidebb idõtartamú
idényjellegû üzemeltetés esetén az üzemeltetés tartamán belül jelenti be, a jogdíjat és a költségátalányt a
bejelentés 5.3. pont szerinti hatályossá válásának napjáig kell fizetni.
5.3. Ha a bejelentéssel érintett felhasználásért a díjat legalább negyedéves idõszakra kell fizetni, a bejelentés hatálya
legkorábban a bejelentés napját magában foglaló negyedév utolsó napjára szólhat. Ha a bejelentéssel érintett
felhasználásért a díjat az üzemeltetés teljes, negyedévnél rövidebb idõtartamára kell fizetni, a bejelentés hatálya az
üzemeltetés idõtartamának utolsó napjára szólhat. A bejelentés hatályossá válásáról szóló rendelkezéseket nem kell
alkalmazni, ha a felhasználás megszüntetésének az oka a felhasználó zenefelhasználással járó üzleti tevékenységének
megszüntetése (szünetelése).
5.4. Amennyiben a felhasználó a jogdíj megállapításához szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, az ARTISJUS a jogdíj alapját az Szjt. 25. § (4) bekezdése szerinti helyszíni ellenõrzés adatai, illetve az egyéb
rendelkezésre álló adatok (pl. írott és elektronikus sajtó, egyéb média, a helyszínt rendelkezésre bocsátó tájékoztatása
stb.) alapján állapítja meg.
6.1. Zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel megvalósuló nyilvános elõadása (élõzenei felhasználás)
esetén a felhasználó köteles a felhasznált mûvek címét, szerzõjét, az elhangzás idõtartamát és az elhangzási
gyakoriságát az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon vagy az ARTISJUS által e célból fenntartott online felületen
keresztül elektronikus úton közölni [a továbbiakban: a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatás, Szjt. 88. §
(3) bekezdés].
6.2. Ha a 6.1. pontban megjelölt felhasználás rendszeresen ismétlõdik, akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául
szolgáló adatszolgáltatást a felhasználással érintett negyedévet követõ hó 15. napjáig, ha pedig a felhasználás
(üzemeltetés) tartama egy negyedévnél rövidebb, vagy idényjellegû, a felhasználás (üzemeltetés) idõtartamát követõ
15 napon belül köteles teljesíteni. Ha a felhasználás eseti, illetve adott idõszakon belül nem rendszeresen ismétlõdik,
akkor a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást a felhasználást követõ 3 munkanapon belül
köteles teljesíteni.
6.3. Ha a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást késedelmesen teljesíti és mulasztását
az ARTISJUS második felszólítását követõen sem pótolja, az adatszolgáltatás 6.2. pontban meghatározott
esedékességétõl számított késedelem idejére, legfeljebb 120 napra késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér
mértéke a késedelem minden napjára a felhasználó által fizetendõ szerzõi jogdíj 0,5%-a, de legalább egy napra 500 Ft.
6.4. Amennyiben a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást rendszeresen ismétlõdõ felhasználás után kell
teljesíteni, a kötbér alapja a felhasználó által az adott negyedévre, ha pedig a felhasználás (üzemeltetés) tartama egy
negyedévnél rövidebb vagy idényjellegû, a felhasználás idõtartamára fizetendõ szerzõi jogdíj.
6.5. Amennyiben a felhasználó a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatást hiányosan, vagy hibásan teljesíti,
úgy az adatszolgáltatás határnapjától a megfelelõ adatszolgáltatás teljesítésének napjáig terjedõ idõtartamra hibás
teljesítési kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke megegyezik a 6.3. pontban meghatározott késedelmi kötbér
mértékével.
6.6. A II. fejezet 1. f) pont és az 1. g), 1. j), 1. m) és 3.) pontok B) oszlopai szerinti, a rádió- vagy televízió-szervezetek
mûsorában sugárzott, illetve közvetített mûvek, elõadások és hangfelvételek sugárzással, vezeték útján vagy egyéb
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módon egyidejû, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítése esetén a felhasználó negyedévenként a negyedévet
követõ hó 15. napjáig köteles az ARTISJUS által rendszeresített ûrlapon közölni az átvitt rádió-, illetve televízió
csatornákat.
7.1. A jogdíjat külön-külön kell fizetni, ha olyan felhasználások valósulnak meg, amelyek nemcsak a jelen
jogdíjközlemény hatálya alá, hanem a nyilvános elõadást szervezõkre vonatkozó (a tárgyévben alkalmazandó
„Sz” jelû), illetve az üzletek és egyéb zenefelhasználók általi nyilvános elõadásokra vonatkozó (a tárgyévben
alkalmazandó „K” jelû) jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak. Ebben az esetben a jelen jogdíjközlemény és az „Sz”,
illetve „K” jelû jogdíjközlemény szerinti jogdíjat is meg kell fizetni. Külön-külön kell a jogdíjat fizetni akkor is, ha a
zenefelhasználások egy épületben vagy légtérben történnek, és akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon mûszaki
eszközzel központilag történik.
7.2. Ha valamely vendéglátó üzletben vagy szálláshelyen több értékesítõ helyen is megvalósul a jogdíjközleményben
rögzített azonos felhasználási mód, és külön-külön szolgáltatnak zenét, helyenként külön-külön kell a megfelelõ
szerzõi jogdíjat megfizetni, akkor is, ha a zeneszolgáltatás ugyanazon mûszaki eszközzel történik.
7.3. Ha valamely felhasználónál a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó többféle zenefelhasználás [pl. élõ zene,
mûszaki eszközökkel szolgáltatott zene (gépzene), diszkó stb.] is megvalósul, a megfelelõ szerzõi és szomszédos jogi
jogdíjat minden felhasználásért külön-külön kell fizetni az I., II. és a III. fejezetben meghatározottak szerint.
8.1.1. A felhasználókkal, a felhasználók képviseletében eljáró, az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen
képviselõ országos vagy regionális érdekképviseleti szervezetekkel, illetve a 8.4. pont szerinti hálózat tagjával, a
hálózatban résztvevõ összes felhasználóra kiterjedõen a jogdíjközlemény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott
tételes vagy %-os szerzõi jogdíjfizetés helyett az ARTISJUS átalányjogdíjat tartalmazó felhasználási szerzõdést is
köthet.
8.1.2. Átalánydíjas felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha
a) az azzal érintett felhasználónak az ARTISJUS-szal szemben szerzõi és szomszédos jogi jogdíjtartozása nincs, és
bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. § (4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére vonatkozó adat- (pl. mûsor) közlési
kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 88. § (3) bekezdés] eleget tett;
b) az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megkötését a felhasználás sajátos körülményei, vagy a felhasználás és
ennek folytán a felhasználó, illetve felhasználók által fizetendõ szerzõi jogdíj jelentõs mértéke, vagy a felhasználók
jelentõs részének azonos országos vagy regionális érdek-képviseleti szervben való önkéntes tagsága és az
érdekképviseleti szerv felhasználási szerzõdés kötésére irányuló jogszabály- és alapszabályszerû felhatalmazása
ezt lehetõvé és indokolttá teszi.
8.2. Az átalányszerzõdések megkötése során az ARTISJUS az átalányszerzõdésekkel érintett felhasználók között az
egyenlõ bánásmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos
kedvezményeket biztosít [Szjt. 92/H. § (2) bekezdés].
8.3.1. Országos vagy regionális érdekképviseleti szervekkel csak abban az esetben köthetõ átalányszerzõdés, ha az
érdekképviseleti szerv a tagjai (az érintett felhasználók) jogdíj fizetéséért megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy az
érintett felhasználók által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, a felhasználás mértékére, illetve
a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak továbbítja,
és/vagy a jogdíjfizetési kötelezettséget egészben vagy részben átvállalja.
8.3.2. A jogdíjközlemény jelen pontjának alkalmazásában regionális érdekképviseleti szerveknek az Európai Bizottság
2007. február 1-jei 105/2007/EK rendeletének mellékletében a NUTS2 régiókként meghatározott régiók szintjén
mûködõ regionális érdekképviseleti szervek minõsülnek.
8.4.1. Az ARTISJUS a 8.1.2. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén átalánydíjas felhasználási szerzõdést
köthet áruk értékesítésével, illetve szolgáltatások nyújtásával egységesített elvek szerint mûködõ hálózat (például
franchise) azon tagjával (például franchise adó), amely
– szerzõdésben a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségét átvállalja, vagy
– a hálózat tagjainak (felhasználóknak) jogdíjfizetési kötelezettségére megfelelõ biztosítékot nyújt, és/vagy
– a hálózat tagjai (felhasználók) által fizetendõ jogdíj kiszámításához/megfizetéséhez szükséges, illetve a felhasználás
mértékére, a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre) vonatkozó adatokat gyûjti és az ARTISJUS-nak
továbbítja.
8.4.2. Abban az esetben, ha a hálózat szerzõdést kötõ tagja a hálózat többi tagjának (felhasználóknak) a jogdíjfizetési
kötelezettségét nem vállalja át, a hálózat tagjai (felhasználók) közül a szerzõdés által biztosított átalányjogdíj-fizetési
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lehetõséggel csak a hálózatnak azon tagja (felhasználó) élhet, amely önállóan megfelel a 8.1.2. a) pontban foglalt
feltételnek.
8.4.3. Az átalánydíjas felhasználási szerzõdés megköthetõ abban az esetben is, ha a hálózat egyes tagjai egymás felett
befolyással rendelkeznek, illetve egymás befolyása alatt állnak, illetve az ilyen befolyás hiányában is, ha a hálózat
egységes elvek szerinti mûködését a tagok közötti szerzõdés határozza meg.
9. A jelen jogdíjközleményben meghatározott bármely kedvezmény kizárólag azt a felhasználót illeti meg, akinek az
ARTISJUS-szal szemben egy hónapnál régebbi lejárt tartozása nem áll fenn, és bejelentési (4. pont) [Szjt. 25. §
(4) bekezdés], illetve a felhasználás mértékére, illetve a felhasznált mûvekre (szomszédos jogi teljesítményekre)
vonatkozó adat- (pl. mûsor-) közlési kötelezettségének (6. pont) [Szjt. 88. § (3) bekezdés] határidõben eleget tett.
10. Az ARTISJUS a szerzõi jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a mûfelhasználás módját és mértékét a
helyszínen ellenõrizheti [Szjt. 25. § (4) bekezdés].
11.1. A zenefelhasználást végzõ üzletek (pl. vendéglátóüzletek) jogdíjfizetés szempontjából történõ besorolását a
zene-, illetve irodalmi mûvek felhasználása mértékének, valamint annak figyelembevételével, hogy a felhasználás
milyen mértékben szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját [Szjt. 38. § (2) bekezdés], az ARTISJUS
határozza meg.
11.2. Az I. és II. fejezet alkalmazása során az ARTISJUS a szálláshelyek besorolását (minõsítését) mindaddig a
rendelkezésére álló adatok alapján, azaz a korábbi besorolási (minõsítési) osztály szerint végzi, amíg a felhasználó a
szálláshely minõsítését az adott szálláshelytípus szerinti szakmai szövetség által a szálláshely-szolgáltatási
tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjérõl szóló
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és/vagy a turizmusról, illetve a nemzeti tanúsító védjegyrendszerrõl rendelkezõ
jogszabályok alapján kiadott igazolással (oklevéllel) nem tanúsítja.
Amennyiben a felhasználó a szakmai szövetség által kiadott, a szálláshely besorolására vonatkozó igazolást az
ARTISJUS-nak nem nyújtja be, vagy a szálláshely magára nézve a szálláshelybesorolást (minõsítést) nem alkalmazza,
vagy a felhasználó által alkalmazott besorolás nem a szakmai szövetség által kiadott minõsítési követelményeken
alapul, úgy az ARTISJUS a szálláshely besorolását a rendelkezésére álló adatok alapján, a korábbi besorolási (minõsítési)
osztály alapul vételével állapítja meg.
Amennyiben a felhasználó és az ARTISJUS között a szálláshely besorolását (minõsítését) illetõen vita van, vagy
valamely szálláshelynek nincs korábbi besorolása (új szálláshely), úgy a szálláshely besorolását az ARTISJUS a
szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyek nyilvántartásában szereplõ adatok és az ARTISJUS
helyszíni ellenõrzése során felvett adatok alapján a szakmai szövetség által kiadott minõsítési követelmények szerint
állapítja meg.
Panziók esetében a besorolására a fenti rendelkezések megfelelõen irányadók azzal, hogy a szakmai szövetség által
kiadott minõsítési követelményeken mindaddig a kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba
sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 3. számú mellékletének
2009. október 24-én hatályos szövegében meghatározott szempontokat kell érteni, amíg a panziókat érintõ szakmai
szövetség igazolási rendszere nem jön létre.
11.3. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, de a jogdíjközlemény alkalmazási körébe tartozó
felhasználások esetén a közzétett jogdíjmértékek meghatározásakor alkalmazott elvek és arányok figyelembevételével
az ARTISJUS által esetenként megállapított jogdíj fizetendõ.
12.1. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak mértéke figyelembe veszi, hogy a jelen jogdíjközleményben
meghatározott felhasználások során védett és nem védett mûvek felhasználása egyaránt megtörténik. Ha a
felhasználó bizonyítja [Szjt. 88. § (4) bekezdés], hogy a felhasználás – figyelemmel az át- és feldolgozott mûvekre is –
kizárólag olyan mûveket érint, amelyek mindegyikére nézve a védelmi idõ eltelt, vagy amelyek mindegyike a folklór
alkotásának minõsül, vagy hangfelvételek bármely nyilvánossághoz közvetítésével [Szjt. 77. § (1) bekezdés] járó
nyilvános elõadás esetén, kizárólag olyan elõadásokat vagy hangfelvételeket érint, amelyek mindegyikére nézve a
védelmi idõ eltelt, a felhasználás fejében jogdíjat nem kell fizetni.
12.2. A jelen jogdíjközlemény alapján a szerzõi mûvek nyilvános elõadása és a szomszédos jogi védelem alatt álló
hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése fejében járó jogdíjakat egymástól függetlenül is meg kell fizetni. Abban
az esetben, ha a szomszédos jogi védelem alatt álló hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítése során kizárólag olyan
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szerzõi mûvek jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó nyilvános elõadása valósul meg, amelyekre nézve szerzõi jogi
védelem nem áll fenn vagy amelyekre a szerzõi jogdíjat egyéb okból nem kell megfizetni, úgy a szomszédos jogi
jogosultaknak járó jogdíjat olyan mértékben kell megfizetni, amilyen mértékben az a felhasználás jelen
jogdíjközlemény szerint figyelembe vett körülményei alapján a szerzõi mûvek felhasználása esetén járna.
13. A jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyezés nem terjed ki a színpadra szánt irodalmi mûvek és zenedrámai
mûvek vagy jeleneteik, illetve keresztmetszeteik, valamint a szakirodalmi mûvek és a nagyobb terjedelmû nem
színpadra szánt szépirodalmi mûvek (pl. regények) teljes terjedelemben történõ elõadására [Szjt. 25. § (3) bekezdés].
14. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfa összegét nem tartalmazzák. A jogdíjat a törvényes áfát
is tartalmazó összegben kell megfizetni.
15.1. A jelen jogdíjközlemény értelmében gépzenefelhasználás a zenemû érzékelhetõvé tétele bármilyen mûszaki
eszközzel vagy módszerrel [Szjt. 24. § (2) bekezdés b) pont]. Gépzenefelhasználás többek között:
– rádió, televízió mûsorának lejátszása (hangszóróval történõ megszólaltatása, illetve képernyõn való megjelenítése)
rádiókészülék, televíziókészülék vagy egyéb erre alkalmas készülék útján,
– a zenemû – analóg vagy digitális hordozón vagy bármilyen formátumú digitális fájlként rendelkezésre álló –
példányának lejátszása magnó, lemezjátszó, music-center, videó-lejátszó, CD-, CD-ROM-, képlemez-, DVD-lejátszó,
mp3-lejátszó, egyéb hordozható zenelejátszó készülék, számítógép, zenegép, számítógép alapú zenegép vagy
egyéb erre alkalmas készülék útján, valamint
– bármilyen módon, ideértve bármilyen számítógépes hálózat útján közönséghez közvetített zenemû lejátszása
számítógéppel vagy egyéb erre alkalmas technikai eszközzel.
15.2. Jelen jogdíjközlemény értelmében élõzene-felhasználás a zenemûvek személyes elõadómûvészi teljesítménnyel
megvalósuló nyilvános elõadása [Szjt. 24. § (2) bekezdés a) pont].

V. Fejezet
A jogdíjközlemény idõbeli hatálya
A fenti jogdíjközlemény 2013. január 1-jétõl 2013. december 31-ig hatályos.
ARTISJUS Magyar Szerzõi Jogvédõ
Iroda Egyesület
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