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S Z E R Z Ő I  J O G I  F Ő O S Z T Á L Y  

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

a szerzői jogosultak adatainak kezelése tárgyában 

 

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 85. §-a alapján a közös 

jogkezelés a felhasználás jellege, illetve körülményei miatt egyedileg nem gyakorolható szerzői jogok 

érvényesítése a jogosultak által erre létrehozott szervezet útján. A közös jogkezelő szervezetet a 

közös jogkezelés körébe tartozó vagyoni jogok gyakorlása és bíróság előtti érvényesítése során a 

szerzői vagy kapcsolódó jog jogosultjának kell tekinteni [Szjt. 88. § (1)-(2) bekezdés]. A közös 

jogkezelő szervezetek törvényi kötelezettsége a jogdíjak közvetlen vagy közvetett beszedése, a 

jogdíjaknak az érintett jogosultak közötti felosztása [Szjt. 89. § (1) bekezdés], és az általuk végzett 

közös jogkezelés alá tartozó bel- és külföldi művekről, kapcsolódó jogi teljesítményekről, illetve 

jogosultakról adatbázist fenntartása [Szjt. 89. § (2) bekezdés]. 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a szerzői jogra és a szerzői 

joghoz kapcsolódó jogokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelő közös jogkezelő szervezetekről 

nyilvántartást vezet (www.kjk.sztnh.gov.hu) és ellátja e szervezetek felügyeletét. Az SZTNH-nak 

biztosítania kell a felügyelet révén, hogy a szerzői jogi jogosultak közös jogkezelés keretén belüli 

érdekei minél hatékonyabban érvényesüljenek. Ezen érdekek közül a legfontosabb, hogy a szerzői 

jogosultak az őket megillető jogdíjakhoz hozzájussanak. 

 

A közös jogkezelő szervezetek által végzett tevékenységhez, így a jogdíjak felosztásához és 

főként kifizetéséhez nélkülözhetetlen a szerzői jogosultak elérhetőségi adataival való rendelkezés, 

hiszen csak ezek ismeretében lehetséges őket a részükre járó jogdíjakról értesíteni, és az összegeket 

részükre kifizetni.  

 

A közös jogkezelő szervezetek a jogi személy szerzői jogosultak (például hangfelvétel 

előállítók, kiadók) adatait nyilvános adatbázisok útján meg tudják szerezni, velük aggály nélkül 

kapcsolatba tudnak lépni. A természetes személy jogosultak esetében viszont ezen elérhetőségi 

adatok személyes adatoknak minősülnek, amelyek megszerzése és kezelése a hatályos adatvédelmi 

szabályozás alapján nehézségekbe ütközhet. A személyes adatoknak minősülő elérhetőségi adatok 
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ismerete azonban elengedhetetlen a közös jogkezelő szervezetek számára ahhoz, hogy közös 

jogkezelési tevékenységüket megfelelően el tudják látni. 

 

A jogkezelő szervezetek kötelezettsége, hogy a jogdíjfizetésre jogosult személyeket 

felkutassák, de az ez irányú, a jogosultak nagy számát érintő kényszerű adatszerzés annak jogi 

nehézségei mellett komoly költségekkel is járhat, ami számottevően csökkentheti a jogosultak javára 

kifizethető jogdíjak összegét. Fontos körülmény továbbá, hogy a jogdíjfelosztás időpontjától 

megkezdődik a jogdíjak iránti igények elévülése, így a szerzők a kapcsolatfelvétel lehetőségének 

hiányában az elévülési időn túl elveszítik azon lehetőségüket, hogy követelésüket a közös jogkezelő 

szervezettel szemben érvényesítsék. 

 

Az SZTNH erre tekintettel hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a természetes 

személy szerzői jogi jogosultak (szerzők) a részükre járó jogdíj kifizethetősége érdekében 

elérhetőségi adataikat a közös jogkezelő szervezetek rendelkezésére bocsássák, illetve ezen 

elérhetőségi adatok megszerzése céljából a közös jogkezelő szervezetek a releváns 

intézményekkel, szervezetekkel, kiadókkal – az érintettek bevonásával – olyan együttműködési 

megállapodásokat kössenek, amelyek – összhangban a hatályos adatvédelmi előírásokkal – 

elősegíthetik azt, hogy a közös jogkezelő szervezetek a szerzői jogosultak elérhetőségi adatait 

megismerjék, és azokat jogkezelési feladataik teljesítése céljából kezeljék. 

 

Az adatvédelemre vonatkozó szigorú szabályozás biztosítja, hogy a közös jogkezelő 

szervezetek a közös jogkezelés (így a szerzők jogdíjaik kifizetése érdekében történő megkeresése) 

céljából rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak célhoz kötötten és az érintettek 

hozzájárulásának keretei között, az adatok biztonságára vonatkozó előírások megtartása mellett 

kezelhetik. 

 

 

Budapest, 2015. március 11. 

 

 


