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2016. évi XCIII. törvény A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös
kezeléséről
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el a szerzői jogok és a szerzői joghoz
kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvényt (továbbiakban:
„Törvény”), melynek célja, hogy hogy a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok
közös kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározásával biztosítsa szerzői joghoz
kapcsolódó vagyoni jogok gyakorlását és érvényesítését.
A törvény hatálya
A Törvény hatálya elsődlegesen a belföldön letelepedett közös jogkezelő szervezet által
végzett közös jogkezelésre terjed ki, de – eltérő rendelkezés hiányában - alkalmazandó
a külföldön letelepedett közös jogkezelő szervezet által végzett, Magyarország területére
irányuló közös jogkezelésre is.
A szerzői jogi és kapcsolódó jogi védelem tartalmára és terjedelmére, valamint a védelemből
eredő jogokra, továbbá a szerzői művek és kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználására az e
törvényben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: „Szjt.”) rendelkezései az irányadók. A belföldi közös jogkezelő szervezetek
vagy független jogkezelő szervezetek alapítására, működésére, szervezetére és gazdálkodására
az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban:
„Ptk.”), továbbá a belföldi közös jogkezelő szervezetekre az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény
(a továbbiakban: „Civil tv.”) rendelkezései az irányadók.
A közös jogkezelés általános szabályai
A Törvény értelmében közös jogkezelésnek az minősül, ha az egyes szerzői vagyoni jogok és
a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jogok több jogosult érdekében és közös javára közös
jogkezelő szervezet által történő gyakorlása és érvényesítése függetlenül attól, hogy azt törvény
írja elő vagy az a jogosultak elhatározásán alapul, és a következőkre terjed ki:
- a szerzői művek és kapcsolódó jogi teljesítmények felhasználásának engedélyezése vagy
díjigény érvényesítése,
- a jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítása, vagy az ebben való
részvétel,
- a felhasználás figyelemmel kísérése,
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- a jogdíjak beszedése,
- a jogdíjak jogosultak között történő felosztása, kifizetése, vagy felosztás céljára másik
szervezetnek történő átadása,
- fellépés a szerzői jog vagy kapcsolódó jog megsértésével szemben, ideértve az eljárás
kezdeményezését a bíróság, illetve hatóság előtt, valamint az eljárás során nyilatkozat,
észrevétel vagy indítvány megtételét és eljárási cselekmény elvégzését;
A Törvény értelmében a közös jogkezelő szervezet olyan szervezet, amely erre vonatkozó
törvény, szerződés vagy egyéb jogviszony alapján céljaként vagy fő tevékenységeként közös
jogkezelést végez, és a következő feltételek közül legalább az egyiket teljesíti:
- tagjai jogosultak vagy jogosultakat képviselő szervezetek – ideértve más közös jogkezelő
szervezeteket és a jogosultak szövetségeit is – vagy ez utóbbi személyek ellenőrzése alatt
áll,
- nyereségszerzési cél nélkül működik;
A Törvény szabályozása:
A fentiekben meghatározott közös jogkezelés szabályozási körében a Törvény alapelvi
jelleggel határozza meg:
- a közös jogkezelés alapvető szabályait;
- a nem kereskedelmi célú felhasználás engedélyezésének feltételeit;
- a részesedésre jogosult személyekre vonatkozó szabályokat.
A közös jogkezelés alapjai:
-

-

-

A jogosult szabadon választhatja meg, hogy mely közös jogkezelő szervezetnek
ad megbízást szerzői jogai vagy kapcsolódó jog vonatkozásában.
A közös jogkezelő szervezet képviseleti szerződésben megbízhat egy másik
közös jogkezelő szervezetet, hogy a megbízott szervezet közös jogkezelési
tevékenységét a megbízó szervezet által képviselt jogosultak tekintetében is
végezze.
Közös jogkezelő szervezet csak egyesületi formában jöhet létre és működhet.
Adatkezelés: a közös jogkezelő szervezet köteles adatbázist fenntartani az általa
végzett közös jogkezelési tevékenység körébe tartozó bel- és külföldi művekről,
kapcsolódó jogi teljesítményekről és a jogosultakról.
Hatósági felügyelet: Az SZTNH jár el a jogkezeléssel kapcsolatos következő
hatósági ügyekben.

Hatálybalépés:
Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon, azaz 2016. július 5-én lép hatályba.
Hivatkozás:
Magyar Közlöny 2016. évi 92. szám, 7308-7354. oldal:
http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/83f2d2607c3fe77a71a9bd27c841ae3146f74980/meg
tekintes
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