
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet

a szerzői és a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek
nyilvántartásának szabályairól

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 112. §-ának (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a közös jogkezelést
végző egyesületek nyilvántartásának részletes szabályait a következőkben állapítom meg:

1. § (1) A közös jogkezelést végző egyesületnek nyilvántartásba történő felvételére irányuló kérelmében meg kell
jelölni az általa gyakorolni kívánt közös jogkezelő tevékenységet és az annak alapjául szolgáló jogszabályi
rendelkezéseket az Szjt. szerint. A kötelező közös jogkezelés körébe tartozó engedélyezési jogok és díjigények
tekintetében a megjelölés a következő csoportosítás alapján történik:

a) irodalmi és zenei művek [Szjt. 19. §, 20. § (1)-(2), (6) bekezdés; 21. § (1), (3), (5), (7) bekezdés, abban az
esetben, ha az Szjt. 21. § (1) bekezdésben megjelölt igény érvényesítésére nem alakul külön közös jogkezelő
szervezet az Szjt. 86. § (3) bekezdés alapján; 23. § (6) bekezdés, 25. § (1) bekezdés a 25. § (3) bekezdésben említett
kivétellel, 27. §, 28. § (2), (5) bekezdés];

b) képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások [Szjt. 23. § (6)-(7) bekezdés, 70. § (1) és (5) bekezdés, 99. §, továbbá
az Szjt. 20. § (5) bekezdése, 21. § (5) bekezdése, 28. § (4) bekezdése esetében a közös jogkezelő szervezetnek az
irodalmi és zenei művekkel kapcsolatos közös jogkezelést végző szervezet által az Szjt. alapján átutalt díjak
felosztása az érintett jogosultak között];

c) filmalkotások [Szjt. 23. § (6)-(7) bekezdés, továbbá az Szjt. 20. § (6) bekezdés és 28. § (5) bekezdés esetében a
közös jogkezelő szervezetnek az irodalmi és zenei művekkel kapcsolatos közös jogkezelést végző szervezet által az
Szjt. alapján átutalt díjak felosztása az érintett jogosultak között];

d) előadások [Szjt. 74. § (2) bekezdés, 77. § (1) és (3) bekezdés, 78. §, továbbá az Szjt. 20. § (6) bekezdés és 28. §
(5) bekezdés esetében a közös jogkezelő szervezetnek az irodalmi és zenei művekkel kapcsolatos közös jogkezelést
végző szervezet által az Szjt. alapján átutalt díjak felosztása az érintett jogosultak között];

e) hangfelvételek [Szjt. 77. § (1) és (3) bekezdés, 78. §, továbbá az Szjt. 20. § (6) bekezdés esetében a közös
jogkezelő szervezetnek az Szjt. alapján az irodalmi és zenei művekkel kapcsolatos közös jogkezelést végző szervezet
által átutalt díjak felosztása az érintett jogosultak között].

(2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban felsorolt tevékenységekre az ott megjelölt csoportosítás szerint egy-egy
egyesületet lehet nyilvántartásba venni. A csoportosítástól csak az Szjt. 86. § (3) bekezdésében meghatározott
esetekben lehet eltérni.

(3) A közös jogkezelést végző egyesületek nyilvántartásába történő felvételre irányuló kérelmét a rendelet
mellékletében meghatározott Adatlapon kell benyújtani.

2. § Ha a nyilvántartásba vételt kérő egyesület olyan szerzői vagy szomszédos jog közös kezelését kívánja
végezni, amelynek közös kezelését az Szjt. nem írja elő, a kérelemben meg kell jelölni azokat az okokat, amelyek
miatt a közösen kezelni kívánt jogot az Szjt. 85. §-ára figyelemmel a jogosultak nem tudják egyedileg gyakorolni.

3. § A nyilvántartásba vételre irányuló kérelemhez a következő okiratokat kell csatolni:
a) az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozatot,
b) az egyesület alapszabályát,
c) tagjainak, illetve az egyesülethez csatlakozni kívánó jogosultaknak az egyedi azonosításra alkalmas névsorát,

amely a tagok (jogosultak) teljes nevét és lakcímét (székhelyét) tartalmazza,
d) az egyesület képviselőjének nyilatkozatát az egyesület által végezni kívánt közös jogkezeléssel érintett belföldi

jogosultak számáról, továbbá - ha erre az egyesület rendelkezik adatokkal - az érintett belföldi jogosultak és a tagok
összesített előző évi közös jogkezelési jogdíjforgalmáról,

e) az egyesület munkavállalóinak névsorát, amely tartalmazza a munkavállalók nevét, szakképzettségét,
nyelvismeretét, közös jogkezelési szakismereteinek (így különösen: engedélyezés,
díjigényérvényesítés/jogdíjbeszedés, művek, illetve jogosultak, illetve felhasználások dokumentálása, jogdíjak
felosztása, jogdíjkifizetések könyvelése, lebonyolítása stb.), továbbá munkakörének, illetve közös jogkezelés
körében szerzett szakmai gyakorlatának időtartamát,

f) az egyesület képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy az egyesületnek rendelkezésére állnak a közös jogkezelő
tevékenység ellátásához szükséges számítástechnikai eszközök, adatok és szoftverek,
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g) az Szjt. 88. §-a (1) bekezdés e) pontjának megfelelő egyoldalú vagy kölcsönös képviseleti szerződéseit, illetve
az e szerződések megkötésére irányuló szándéknyilatkozatokat.

4. § Ha a kérelem érdemi elbírálásához szükséges, felhívásra csatolni kell:
a) a 3. § e) pontjában meghatározott listában felsorolt munkavállalók munka vagy munkavégzésre, tevékenység

ellátására irányuló egyéb jogviszonyt létesítő egyéb szerződéseinek, valamint
b) a 3. § g) pontjában említett, valamint egyéb, idegen nyelvű okiratok hiteles fordításait.
5. § A nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) által - az Szjt. 89. § (3) bekezdése alapján

a Magyar Közlönyben -, illetve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának (a továbbiakban: minisztérium)
hivatalos lapjában közzétett közlemény tartalmazza

- az egyesület nevét, székhelyét, képviselőjének nevét,
- az egyesület által végzett közös jogkezelő tevékenységet,
- a nyilvántartásba vétel időpontját.
6. § (1) A nyilvántartás módosítására az Szjt. 87. § (2) bekezdése alapján az alábbi feltételek együttes fennállása

esetén van lehetőség:
a) a módosítást valamennyi, a megállapodást aláíró nyilvántartásba vett egyesület a megállapodás (a

továbbiakban: szerződés) tartalmának megfelelően az 1. § (1) bekezdésben meghatározott módon külön-külön
egybehangzóan kéri,

b) a kérelemhez az érintett egyesületek csatolják a bejegyzés módosításának alapjául szolgáló szerződésüket,
c) a szerződés tartalmából megállapítható, hogy az hozzájárul a jogkezelés hatékonyságának fokozásához,
d) a szerződés tartalmazza, hogy bármely okból történő megszűnése esetén a szerződés tárgyát képező szerzői,

illetve szomszédos jogok közös kezelése folyamatos és zavartalan marad.
(2) A nyilvántartásba vételhez szükséges - az Szjt. 88. §-ában megjelölt adatokban történt - változást a

miniszternek 30 napon belül be kell jelenteni.
(3) A változásokat a miniszter a Magyar Közlönyben, illetve a minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.
7. § (1) Törölni kell a nyilvántartásból azt az egyesületet, amelyik
a) megszűnt, és a bíróság törölte a bejegyzést,
b) az írásbeli figyelmeztetés ellenére, az abban meghatározott határidőn belül nem teljesíti az előírt feltételeket.
(2) A törlésről a miniszter a Magyar Közlönyben, illetve a minisztérium hivatalos lapjában közleményt jelentet

meg, amelyben egyúttal közzéteszi az érintett közös jogkezelésre nyilvántartásba vett új egyesület adatait.
8. § (1) Az Szjt. 86. §-ában foglalt nyilvántartásba vételért az illetékekről szóló, módosított 1990. évi XCIII.

törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-a alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
(2) A közös jogkezelést folytatni kívánó egyesület
a) a nyilvántartásba vételi eljárásért 200 000 Ft,
b) a nyilvántartásban szereplő adatok változásának bejegyzéséért 8000 Ft

igazgatási szolgáltatási díjat köteles a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Igazgatása 10032000-00282314
kincstári számlájára készpénzbefizetéssel vagy átutalási megbízással megfizetni.

(3) A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell.
(4) Az igazgatási szolgáltatási díj a minisztérium bevétele.
9. § A nyilvántartásba vételi eljárásra
a) a díjfizetési kötelezettség tekintetében az Itv. 28. §-a (2)-(3) bekezdésében foglaltakat, a jogorvoslati eljárásra

az Itv. 29. § (2) bekezdését, a díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában
foglaltakat kell értelemszerűen,

b) egyéb kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény szabályait kell
alkalmazni.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szerzői és a
szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 5/1997. (II. 12.) MKM
rendelet.

(2) Az 1999. szeptember 1-jén a korábbi jogszabályok alapján a minisztérium nyilvántartásában szereplő közös
jogkezelő egyesületek érvényes bejegyzésüknek megfelelően végezhetik tevékenységüket, azonban az e rendelet
hatálybalépését követő 30 napon belül az 1. § (3) bekezdés, illetve a melléklet szerinti Adatlapon kérniük kell az
általuk végzett jogkezelő tevékenységnek a hatályos Szjt. szerinti megjelölését a nyilvántartási adatokban.

Melléklet a 16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelethez

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nyilvántartási szám: ................................
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Adatlap a közös jogkezelést végző egyesületek nyilvántartására

1. A közös jogkezelő egyesület neve: ....................................................................................
................................................................................................................................................
2. A közös jogkezelő egyesület rövidített neve: .....................................................................
................................................................................................................................................
3. A közös jogkezelő egyesület székhelye: ............................................................................
................................................................................................................................................
4. A közös jogkezelő egyesület képviselőjének neve, lakcíme: .............................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Jogszabályban előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelő

rendelkezéseinek megadásával*: ......................................................................
................................................................................................................................................
6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy

szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával**:
.........................................................................................................................

................................................................................................................................................
7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység***: ................................................................
................................................................................................................................................
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása****: ......................................
................................................................................................................................................
9. Megjegyzés*****: .............................................................................................................
................................................................................................................................................

Budapest, 1999. ....................................
 
 
 ...................................................
 (az egyesület pecsétje és cégszerű aláírása)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

* A kérelemben az Szjt. szerint közös jogkezelésbe tartozó jogok közül az alábbi felsorolásból kiválasztott jogokat
kell feltüntetni:

5.1. a zeneművek hangfelvételén, videofelvételen, digitális hordozón terjesztett multimédia műben vagy
elektronikus adattárban való többszörözésének és példányonkénti terjesztésének joga, ideértve a többszörözött
példányok bérbeadásának és nyilvánosság számára történő haszonkölcsönbe adásának jogát is (Szjt. 19 §.);

5.2. szerzői művek, előadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 20. §
(1)-(2), (4)-(6) bek.];

5.3. fénymásolással, vagy más hasonló módon, papíron, vagy más hasonló hordozón (reprográfiával) történő
többszörözés alapján, a magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 21. § (1), (3), (5)-(7) bek.];

5.4. a szerzőt a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt műve bérbeadással történő terjesztése ellenében
megillető díjigény [Szjt. 23. § (6) bek.];

5.5. a filmalkotást, hangfelvételben foglalt művet és szoftvert, kivéve a művek nyilvánosság számára történő
haszonkölcsönbe adása fejében fennálló díjigény [Szjt. 23. § (7) bek.];

5.6. irodalmi és zeneművek nyilvános előadásának joga (Szjt. 25. §);
5.7. irodalmi és zeneművek sugárzással vagy más módon megvalósuló nyilvánossághoz közvetítésének joga,

ideértve azt az esetet is, amikor a művet úgy teszik bármely módon a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a
nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (Szjt. 27. §);

5.8. szerzői művek és előadások egyidejű vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló díjigény [Szjt. 28. §
(2)-(5) bek.];

5.9. képző- és iparművészeti alkotások kereskedelmi forgalomban történő értékesítésére tekintettel az érintett
szerzők javára fennálló díjigény (Szjt. 70. §);

5.10. az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára készült rögzítésére tekintettel fennálló
díjazás iránti igény [Szjt. 74. § (2) bek];
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5.11. a rögzített előadás nyilvánosság számára bármely módon történő olyan hozzáférhetővé tételének joga, hogy
a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg [Szjt. 74. § (2) bek.];

5.12. az előadóművész kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadásának sugárzására tekintettel
fennálló előadóművészi díjigény (Szjt. 77. §);

5.13. az előadóművész kereskedelmi célból kiadott hangfelvételen rögzített előadásának nyilvánossághoz
közvetítésére tekintettel fennálló előadóművészi díjigény [Szjt. 77. §);

5.14. kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek sugárzására tekintettel fennálló hangfelvétel-előállítói díjigény
(Szjt. 77. §);

5.15. kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel fennálló hangfelvétel
előállítói díjigény (Szjt. 77. §);

5.16. előadás hangfelvétele forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adására, bérbeadására
tekintettel az előadóművészeket megillető jog (Szjt. 78. §);

5.17. hangfelvétel forgalombahozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe adására, bérbeadására tekintettel a
hangfelvétel-előállítót megillető jog (Szjt. 78. §);

5.18. képző- és iparművészeti alkotások kereskedelmi forgalomba történő értékesítésére tekintettel a védelmi idő
eltelte után érvényesíthető, járulékfizetés iránti jog (Szjt. 100. §).
** A rovatba a megjelölt jogszabályok szerinti meghatározásokat használva egyenként kell beírni a közös jogkezelés
útján gyakorolni kívánt jogokat.
*** Az 5., illetve 6. pontban megadott jogonként külön-külön kell feltüntetni, hogy a közös jogkezelő egyesület az
alábbi tevékenységek közül melyeket gyakorolja:

7.1. felhasználás engedélyezése (jogdíjbeszedés) jogérvényesítés;
7.2. a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése (dokumentáció);
7.3. a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint műveik, illetve előadásaik vagy hangfelvételeik adatainak

kezelése (dokumentáció);
7.4. jogdíjak felosztása;
7.5. a jogdíjak felosztás nélküli átadása az érintett jogosultak nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületének.

**** Az 5-6. pontban megjelölt jogokhoz és a 7. pontban megadott tevékenységek mellett külön-külön kell megadni,
hogy az érintett jogosultak - szerzői jogon jogosultak, ezen belül zeneszerzők, irodalmi szerzők, audiovizuális művek
képi alkotói (rendezők, operatőrök), filmgyártók, egyéb, képző-, illetve iparművészeti alkotóművészek-e,
szomszédos jogi jogosultak, ezen belül előadóművészek; illetve hangfelvétel-előállítók-e.
***** E rovatban arra kell utalni, hogy fennáll-e az Szjt. 87. § (2) bekezdés szerinti megállapodás.
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