III.

1. A közös jogkezelő egyesület neve: FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői
Jogvédő Egyesület.
2. A közös jogkezelő egyesület rövidített neve: FILMJUS.
3. A közös jogkezelő egyesület székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.
4. A közös jogkezelő egyesület képviselőjének neve, lakcíme:
Kabdebó György elnök
5. Jogszabályban előírt közös jogkezelésbe tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az
Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával:
5.2. szerzői művek, előadások és hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel fennálló
díjigény [Szjt. 20. § (1), (2), (4), (5), (6)];
5.4. a szerzőt a filmalkotásba vagy hangfelvételbe foglalt műve bérbeadással történő
terjesztése ellenében megillető díjigény [Szjt. 23. § (6)];
5.8. szerzői művek egyidejű vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló díjigény
[Szjt. 28. § (2)-(5)];
6. A jogosultak elhatározásán alapuló, az 5. pontban fel nem sorolt közös jogkezelésbe
tartozó szerzői és/vagy szomszédos jogok az Szjt. megfelelő rendelkezéseinek megadásával:
a) filmalkotások többszörözésének és példányonkénti terjesztésének joga [Szjt. 18. §, 23. §
(1), (2), (3) és (5)];
b) filmalkotások nyilvános előadására tekintettel járó jogdíjak kezelése [Szjt. 24. §];
c) filmalkotások sugárzással történő nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 26. § (1),
(2), (3), (4), (5), (6)];
d) filmalkotásoknak a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy bármely más
hasonló eszközzel vagy módon történő közvetítésének joga [Szjt. 26. § (7)];
e) filmalkotások - másként mint sugárzással vagy az Szjt. 26. § (7) bekezdésben
szabályozott módon megvalósuló - nyilvánossághoz közvetítésének joga [Szjt. 26. § (8) első
mondat];

f) filmalkotások oly módon történő nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételének joga,
hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg [Szjt. 26.
§ (8) második mondat];
g) az Szjt. 111. § (3) bekezdésével módosított 1996. évi I. törvény 75. § (7) bekezdésében
foglalt felhasználás után járó szerzői jogdíjak kezelése.
7. A gyakorolt közös jogkezelési tevékenység:
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. a jogdíjak felosztása;
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása
Jog

Tevékenység

Érintett jogosultak

5.

7.

8.

5.2.

7.2., 7.3., 7.4.

Filmalkotások mozgóképi alkotói (rendező, operatőr),
filmírók, filmelőállítók

5.4.

7.3., 7.4.

Filmalkotások mozgóképi alkotói (rendező, operatőr)

5.8.

7.2., 7.3., 7.4.

Filmalkotások mozgóképi alkotói (rendező, operatőr),
filmírók, filmelőállítók

6.

7.1., 7.2., 7.3.,
7.4.

Filmalkotások szerzői (rendezők, operatőrök, filmírók)

