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Hogyan is kezdődött?



A megoldandó problémák - Hatásvizsgálat

➢Performers are also at a disadvantage as compared 
with authors (…) (IA Summary, 4. bek)

➢The term of protection for performers is much shorter 
than that for authors. Their moral rights (…) are weaker
(IA – 4.2.1.)

➢Performers suffer an „income gap” towards the end of 
their life. (IA – 4.2.2.)

➢Performers’ earnings are on avarage low (…). (IA – 4.2.3.)

➢The acquis do not result in concrete benefit for
performers. (IA – 4.2.4.)



Megoldandó problémák – A valóságban



Megoldandó problémák - irányelv

➢Az előadóművészek művészi hozzájárulásukat elismerő, 
megfelelő szintű védelmet kell kapniuk (Pre. (4) bek)

➢Az előadók „korán kezdik karrierjüket” és ezért
jövedelemkieséssel szembesülnek életük „vége felé” (Pre. 
(5) bek)



A Bizottság megoldási javaslatai

➢Option 1 => semmit nem szükséges tenni

➢Option 2a => „élethossz vagy 50 év, amelyik hosszabb”

➢Option 2b => „50 helyett 95 év”

„Kísérő intézkedések”

➢Option 3a => új méltányos díjazás a jogátruházás 
esetére

➢Option 3b => Személyhez fűződő jogok bővítése

➢Option 3c => Use it or lose it

➢Option 3d => Kiegészítő díj a közreműködő előadóknak



Mi a kiegészítő díj?

➢Kizárólag egyszeri díjat kapó előadók részére

➢Mértéke: A nagyjogok gyakorlása eredményeként 
keletkezett bevétel 20%-a

➢Kötelező közös jogkezelés

➢Angol bemeneti adatok (PWC study) szerint évente 
átlagosan 46-737 € / előadó bevételt eredményez 
(16 400 – 262 900 Ft / év / előadó)



Kiegészítő díj itthon

Egyáltalán hol készültek hangfelvételek a ’60-as években?

➢Magyar Hanglemezgyártó Vállalat => Hungaroton => 
Fotexnet

➢Magyar Rádió => … => MTVA

➢Bejegyzett reprezentatív közös jogkezelő: EJI

➢Díjszabások 2016 óta
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Ráadásul

➢Vitatott, hogy hol kell beszedni a díjat? 
➢Hangfelvétel előállító székhelye

➢Hangfelvétel származási országa

➢Felhasználás helye

➢Az EU joga nem tartalmaz egységes fogalmat az 
előadóművészre



Mit teremtett az EU?
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