Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nyilvántartási szám: ................................
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, 200. ....................................
 
 
 …………....................................................
 (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];
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.



