II.

1.

A

közös

jogkezelő

egyesület

neve:

Művészeti

Szakszervezetek

Szövetsége

Előadóművészi Jogvédő Iroda
2. A közös jogkezelő egyesület rövidített neve: MSZSZ-EJI
3. A közös jogkezelő egyesület székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
4. A közös jogkezelő egyesület képviselőjének neve, lakcíme:
dr. Gyimesi László
dr. Tomori Pál
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)];

5.8. szerzői művek egyidejű vezetékes továbbközvetítésére tekintettel fennálló díjigény [Szjt.
28.

§

(2)-(5)];

5.10. az előadás sugárzás, vagy a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára készült
rögzítésére

tekintettel

fennálló

díjazás

iránti

igény

[Szjt.

74.

§

(2)];

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)];

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. §);
5.16. az előadás hangfelvétele forgalomba hozott példányainak nyilvános haszonkölcsönbe
adására, bérbeadására tekintettel az előadóművészeket megillető jog (Szjt. 78. §);
5.19. az előadóművészt a filmalkotásba vagy a hangfelvételbe foglalt előadása bérbeadással
történő terjesztése ellenében megillető díjigény (Szjt. 73. § (3) bekezdése és 23. § (6)
bekezdése].
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. jogdíjak felosztása.
8. A közös jogkezeléssel érintett jogosulti kör meghatározása:
Jog

Tevékenység

Érintett jogosultak

5.2.

7.2., 7.3., 7.4.

Előadóművészek

5.8.

7.2., 7.3., 7.4.

Előadóművészek

5.10.

7.1., 7.2, 7.3, 7.4

Előadóművészek

5.11.

7.1., 7.2, 7.3, 7.4

Előadóművészek

5.12.

7.1., 7.2, 7.3, 7.4

Előadóművészek

5.13.

7.1., 7.2, 7.3, 7.4

Előadóművészek

5.16.

7.1., 7.2, 7.3, 7.4

Előadóművészek

5.19.

7.3., 7.4.

Előadóművészek

9. Megjegyzés: Az 5.13. pontban megjelölt díjigény esetében a 7.1. pont szerinti
jogdíjbeszedési tevékenységet az előadóművészek és hangfelvétel-előállítók nevében az
ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület gyakorolja az MSZSZ-EJI-vel és a
Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével kötött megállapodás alapján az Szjt. 87. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

