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HONNAN VÁRHAT
EGY IRODALMI SZERZŐ
JOGDÍJAKAT?

1. ARTISJUSTÓL
IRODALMI MŰVEK FELHASZNÁLÁSAI:
Irodalmi szerzők esetében csak kevés felhasználásnál van szerepe
a közös jogkezelésnek. A nagyobb terjedelmű művek (pl. regények)
nem esnek a közös jogkezelés hatálya alá. Így az Artisjus kizárólag
a következő területeken szed be és oszt fel jogdíjat: nem-drámai
szépirodalmi művek (pl. versek, novellák, regényrészletek)
• élő előadásai,
• rádiós és televíziós sugárzásai,
• kábeltelevíziós továbbközvetítései.
Minden más felhasználáshoz a szerző vagy jogutódjának közvetlen
engedélye szükséges.
KIFIZETÉS:
Egy évben egyszer tavasszal, a májusi Nagyfelosztás előtt
MEGZENÉSÍTÉSEK FELHASZNÁLÁSAI:
Ha egy szerző irodalmi művét megzenésítik, az így elkészült zenemű
(Artisjus által kezelt) felhasználásai és elhangzásai után az irodalmi
szerző dalszövegíróként szerzői jogdíjban részesül a műbejelentéskor
feltüntetett szerzőségi arányok szerint.
KIFIZETÉS:
Felosztási Naptár szerint (a zenei jogdíjelszámolások alkalmával)
https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/felosztasi-naptar/
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2. KÖZVETLENÜL A FELHASZNÁLÓTÓL
HANGOSKÖNYV ÉS SZÍNPADI/FILMES/INTERNETES
FELHASZNÁLÁS:
Irodalmi művek fenti felhasználása esetén a felhasználónak közvetlenül a jogtulajdonos(ok)tól kell engedélyt kérnie:
• a szerzőtől, és amennyiben fordításról van szó, akkor a fordítótól is
• előadótól (pl. a színésztől)
Az ilyen jellegű felhasználások jogosítása tehát nem tartozik a közös
jogkezelés alá, az Artisjus ezekben az esetekben nem szed jogdíjat. A
felhasználás feltételeiről a felek szabadon állapodnak meg; a díjazásra
nézve sincs irányadó mérték.

3. IRODALMI SZERVEZETEKTŐL
MASZRE
(MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK
REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE)
Az országos Egyesület célja a szak- és szépirodalmi szerzők érdekeinek védelme, valamint hogy a reprográfiai közös jogkezelésre
vonatkozó törvényi előírások alapján az érintett jogosultakat és műveiket nyilvántartsa. Feladata emellett az is, hogy az érintett művekre
felossza a Magyar Reprográfiai Szövetség által beszedett reprográfiai
jogdíjat.
A reprográfiai díjak a fénymásológépek és nyomtatók után kerülnek
befizetésre a Magyar Reprográfiai Szövetséghez (www.reprografia.
hu), és az irodalmi, vizuális művészeti és zenei jogosultak részesülnek
belőle.
A MASZRE TAGJAI LEHETNEK:
• a szakirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők és műfordítók (kizárólag magánszemélyek) valamint jogutódaik (magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, egyéb, jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek)
• a szépirodalom területén tevékenykedő irodalmi szerzők és mű3

fordítók (kizárólag magánszemélyek) és jogutódaik (magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, egyéb, jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek)
• könyvkiadók
KAPCSOLAT:
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
Tel.: +36 (1) 343 2537
E-mail: info@maszre.hu
Web: http://www.maszre.hu
MISZJE
(MAGYAR IRODALMI SZERZŐI JOGVÉDŐ ÉS JOGKEZELŐ
EGYESÜLET)
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elsődlegesen a könyvtári kölcsönzések után járó jogdíjak kifizetésével
foglalkozik.
Feladataik közé tartozik
• a törvényben előírtaknak megfelelő módon a referenciakönyvtárak
kiválasztása és évenkénti felkérése adatszolgáltatásra,
• a beérkező adatok feldolgozása,
• a költségvetés által biztosított forrásoknak megfelelően a jogdíjjogosultság és a jogdíjak összegének egyénenkénti megállapítása,
• kifizethető jogdíj (10.000 Ft feletti összeg) esetén az adott szerző
(író, költő, egyéb szerző, szerkesztő, fordító, illetve jogutód, jogutódok) felkutatása,
• szerződéskötést követően a jogdíj bérszámfejtése, átutalása.
Szerzői jogi kérdésekben konzultációs lehetőséget és tanácsadást
biztosítanak.
REGISZTRÁCIÓ:
A regisztráció legfontosabb célja a szerző beazonosítása, a kapcsolatfelvétel megkönnyítése és a jogdíjak kifizetésére vonatkozó szerződéskötés előkészítése.
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A MISZJE honlapján történő regisztráció során meg
kell adni azokat az alapvető adatokat, amelyek révén a szerző beazonosíthatóvá válik (több azonos
nevű szerző esetén ez különösen fontos lehet), és
fel lehet venni vele a kapcsolatot, akár van jelenleg
kifizetésre váró, könyvtári kölcsönzésből származó
jogdíja, akár a későbbiekben keletkezik. A regisztrált
szerzőknek a MISZJE felületet biztosít honlapján az
adataik karbantartására és a legfontosabb publikációik listázására.
TAGSÁG:
A MISZJE-tagság számos előnnyel jár:
• pályázhatnak az évente legalább egy alkalommal
kiírt szociális támogatási pályázatra,
• igénybe vehetik a MISZJE által biztosított szerzői
jogi jogsegélyt személyesen és e-mailben,
• a könyvtárak által szolgáltatott adott kölcsönzési
évek adatainak feldolgozása után – a Felosztási
Szabályzatnak megfelelően – a jogosultak közül elsőként a tagokat keresik meg a jogdíj kifizetésével
kapcsolatban.
A tagfelvételről a Taggyűlés és az Elnökség dönthet.
http://www.miszje.hu/tartalom/vagy-tagfelvetel
KAPCSOLAT:
Cím: 1401 Budapest, Pf. 166.
Tel.: (+36-)20-505-7787
E-mail: miszje@miszje.hu
Web: http://www.miszje.hu
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HOGYAN KAPHATJA
MEG AZ ARTISJUSTÓL
A SZERZŐI JOGDÍJAKAT?

REGISZTRÁCIÓ

Az Artisjusnál a regisztráció díjmentes, az alábbi két nyomtatványt
kell kitölteni hozzá:
1) személyi adatlap: a jogdíjak kifizetéséhez és a szerző beazonosításához szükséges adatok megadásához.
2) szerzői megbízás: a szerző és az Artisjus között fennálló, a szerzői jogi törvényen alapuló kapcsolat írásba foglalásához. A szerzői
megbízást két példányban kell kitölteni.
MIÉRT ÉRDEMES TAGGÁ VÁLNI?
• Igénybe veheti orvosi szolgáltatásainkat (ingyenes fogászati és
belgyógyászati ellátás)
• Részt vehet és szavazhat az éves tagértekezleten
• Választható lesz és választhat az egyesület képviseleti szerveibe
• Kedvezményesen veheti igénybe a jogutód-nyilvántartási szolgáltatásunkat
• Címére postázzuk az Artisjus zenei, kulturális kiadványát, a
Dal+Szerző magazint
A regisztrált szerzők és az egyesületi tagok képviseletében, valamint
jogdíjaik felosztásában szabályzataink semmilyen különbséget nem
tesznek.
SZIR
(SZERZŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER):
A Szerzői Információs Rendszeren keresztül lehet a legkényelmesebben és leggyorsabban intézni az „artisjusos” ügyeket. Az online
rendszerünkben lehetőség van:
• a személyes adatok (így akár a bankszámlaszám) módosítására
• szerzői álnév regisztrálására
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• megzenésítések bejelentésére
• egy helyen minden információt megtalálni a műveiről (pl. hol hangzottak el, mennyi jogdíjban részesültek)
HOGYAN LEHET REGISZTRÁLNI A SZIR-BE?
Regisztrálni – biztonsági okokból – csak személyesen, fényképes
igazolvány bemutatásával lehetséges. Ehhez elég csak egyszer személyesen felkeresni a budapesti vagy valamelyik vidéki irodánkat.

MŰBEJELENTÉS

Irodalmi műveket sem a szerzők, sem a jogutódok nem tudnak bejelenteni az Artisjushoz. A jogdíjak kifizetéséhez erre nincs is szükség,
ugyanis az irodalmi műveket adatszolgáltatás alapján dokumentáljuk.
Ez azt jelenti, hogy ha egy irodalmi műnek olyan jellegű felhasználása
van, ami közös jogkezelés alá esik – pl. televíziós vagy rádiós sugárzás
esetén –, a felhasználó (adott esetben a rádió/televízió csatorna)
megküldi részünkre a felhasznált irodalmi mű adatait (pl. műcímet,
szerzőt, műfajt, elhangzás időtartamát) és ennek megfelelően rögzítjük a művet az adatbázisban.

ÖNKÉNTES MŰNYILVÁNTARTÁS
(Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)

Nehézséget okozhat annak bizonyítása, hogy ki az adott mű szerzője.
Előfordulhat, hogy az alkotó attól tart, hogy művét valaki a saját
neve alatt fogja megjelentetni, és nem tudja majd bizonyítani, hogy
ő a szerző.
A szerzőnek lehetősége van arra, hogy a művét önkéntesen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának műnyilvántartásába bejelentse.
Ez ugyan több jogot a szerzőnek nem keletkeztet, de jogvita esetén
bizonyítási eszközként szolgálhat arra, hogy a bejelentő a művel a
bejelentés időpontjában már rendelkezett.
A szerzői jogi törvény rendelkezései szerint a szerzői jog védi az irodalom, a tudomány és a művészet valamennyi alkotását. Ezekkel
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szemben egyetlen követelményt támaszt, hogy azok
olyan alkotások legyenek, amelyek a szerző szellemi tevékenységéből fakadóan egyéni, eredeti jellegűek.
A szerzői jogok – személyhez fűződő és vagyoni jogok
– összessége a művet automatikusan, a mű létrejöttétől
kezdve megilleti, nincs szükség semmiféle nyilvántartásba vételre, bejelentésre vagy „levédetésre”.
A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet az SZTNH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, személyes ügyintézés esetén az
SZTNH Ügyfélszolgálatán.
KAPCSOLAT:
1054 Budapest, Akadémia u. 21.
Tel.: (1) 474 5561
Fax: (1) 474 5534
Zöldszám: 06 (80) 345 678
e-mail: sztnh@hipo.gov.hu
Web: https://www.sztnh.gov.hu
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„

A Szerzői Információs
Rendszeren keresztül lehet a legkényelmesebben
és leggyorsabban intézni
az „artisjusos” ügyeket
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IRODALMI
TÁMOGATÁSOK

1. ARTISJUS IRODALMI ALAPÍTVÁNY

Az Artisjus Irodalmi Alapítványt 2005-ben hívta életre az
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület azzal a
céllal, hogy a magyarországi és külföldi magyar nyelvű
szépirodalmi alkotói tevékenységet elismerje és ösztönözze. Az Alapítvány az Egyesület által szociális célra átutalt összegekből, az Egyesülettől függetlenül működik.
A TÁMOGATÁS FORRÁSA
Világszerte bevett gyakorlat, hogy a szerzői jogok kezelésével megbízott egyesületek, szervezetek a jogdíjak
felosztása előtt a jogdíjak kisebb részét elkülönítik a
képviselt alkotói kör támogatása céljából.
A Szerzői jogi törvény (Szjt.) 89.§ (10) és (11) bekezdése
tartalmazza az erre vonatkozó szabályozást. Ez alapján
az Artisjus Egyesület az irodalmi ún. nyilvános előadási
és sugárzási típusú jogdíjak – kezelési költség levonását
követően fennmaradó részéből számított – 10%-át vonja
le kulturális és szociális célokra. Ezen összeg 30%-át a
jogosultak érdekében az Artisjus Irodalmi Alapítványon
keresztül szociális célokra kell felhasználni az Artisjus
Küldöttgyűlésének döntése szerint, míg 70%-át az Szjt.
rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) utalja át az Egyesület.

az elhunyt szerző özvegyét vagy kiskorú gyermekét is.
Támogatásban csak olyan szerző részesülhet, akinek
művei Magyarországon is megjelentek vagy széles körben hozzáférhetők.
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A pályázatokat az Alapítvány Irodalmi Szociális Bizottsága elővéleményezi a Kuratórium számára. Az elbírálás
szempontjai: a szerzői életmű és a szociális rászorultság.
KAPCSOLAT:
Ügyintéző: Várkonyi Balázs
E-mail: titkarsag@artisjus.com
Telefon: (1) 488 2634, (1) 488 2602
Postai cím: Artisjus Egyesület,
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Web: https://www.artisjus.hu/irodalmi-alapitvany

2. NKA
(Nemzeti Kulturális Alap)

Az NKA a honlapján teszi közzé aktuális pályázati felhívásait. Akár magánszemély, akár cég pályázik, az NKA
kizárólag elektronikus pályázatokat fogad be, ezért a
pályázóknak előzetesen regisztrálniuk kell a weboldalon.
KAPCSOLAT:
Web: www.nka.hu

A TÁMOGATÁS CÉLJA
Az Alapítvány évente egyszer pályázat útján biztosít rászorultsági alapon szociális támogatást a jelentős szerzői életművel rendelkező irodalmi szerzőknek - ideértve
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3. MISZJE
(Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és
Jogkezelő Egyesület)
A MISZJE támogatási politikája alapján a MISZJE tagjai
és jogosultjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek
szociális támogatást a felhívásban foglaltaknak megfelelően.

Az egyszeri támogatás súlyos vagy tartósan fennálló
egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet estén igényelhető.
Jogosultnak számít minden szerző, fordító, szerkesztő
(vagy jogutódjuk), akinek a MISZJE számára adatot szolgáltató referenciakönyvtárakban (ezek listája elérhető a
www.miszje.hu oldalon) bármely művét legalább egyszer
kölcsönözték nyilvántartásunk alapján, ezáltal a nevezett
kölcsönzésekre tekintettel díja képződött.

„

Az Artisjus Irodalmi
Alapítványt 2005-ben
hívta életre az Artisjus
Magyar Szerzői Jogvédő
Iroda Egyesület

KAPCSOLAT:
Telefon: (20) 298 9229
E-mail: miszje@miszje.hu
Web: http://www.miszje.hu
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ARTISJUS
JOGI TANÁCSADÁS

Az Artisjus Jogi Főosztályának ingyenes szerzői jogi tanácsadása az
irodalmi alkotók számára is elérhető az alábbi rend szerint.
Telefonon:
szerdán: 10-12 óráig
Tel: (1) 488 2638
E-mailben:
info@artisjus.com

KAPCSOLAT:
Artisjus Szerzői Kapcsolatok
E-mail: szerzok@artisjus.com
Tel.: (1) 488 2666
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
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