
 

 

Jogosulti tájékoztató   

 

A MAHASZ Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület a szerzői 

jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 

(a továbbiakban: Kjkt.) 14. § (1) bekezdésében, illetve 17. §-ának (2)-(3) bekezdésében 

meghatározott, és a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek 

működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. 

(VII. 22.) Korm. Rendelet 2. §-ában részletezett tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az 

alábbiakról tájékoztatom.  

 

1. A jogosultat a Kjkt. alapján megillető jogok részletes listája: 

 

A jogok részletes listáját a jelen tájékoztató Melléklete tartalmazza. 

 

2. A MAHASZ által a jogdíjbevételből levont kezelési költség mértéke: 

 

A MAHASZ 2021. évi kezelési költsége a MAHASZ Felosztási Szabályzata II. pontjának 

megfelelően, a közgyűlése által 2020. december 19-én. , a 2021. évi költségvetés tervezetének 

jóváhagyásával egyidejűleg került megállapításra. A kezelési költség mértéke a felosztási 

időszakot megelőző naptári év folyamán befolyt jogdíjösszeg 16%-a. A jogosultak az őket 

megillető jogdíjból teljesített levonás konkrét mértékére vonatkozóan személyre szóló 

tájékoztatást kapnak. 

3. A jogdíjbevételből - ideértve a jogdíjbevétel Kjkt. 37. §-a szerinti befektetéséből 

elért bevételt is - a Kjkt. 43-45. §-a szerinti közösségi célra történő levonás 

mértéke:  

 

A Kjkt. 44. § (1) bekezdése és 45. § (1) bekezdése szerint a hangfelvétel-előállítókat megillető 

üres hordozó díjak 25%-át át kell adni a Nemzeti Kulturális Alap részére, kulturális célokra. E 

levonást az üreshordozó-díjat beszedő Artisjus közvetlenül utalja át az NKA részére. 

 

A MAHASZ a befolyt jogdíjbevételekből a Kjkt. 43. §-a szerinti közösségi célú levonással 

nem él.   

 

4. A Kjkt. 11. §-a szerinti felhasználás engedélyezésének feltételei: 

 

A Kjkt. 11. §-a értelmében a jogosult egyénileg engedélyezheti szerzői műve vagy 

kapcsolódó jogi teljesítménye nem kereskedelmi célú felhasználását akkor is, ha egyébként az 

ilyen felhasználást közös jogkezelő szervezet engedélyezi jogkezelési megbízás vagy 

kiterjesztett közös jogkezelés alapján.  

 

Figyelemmel arra, hogy a Kjkt. 11. § (2) bekezdése alapján a nem kereskedelmi célú 

felhasználás engedélyezésének részletes feltételeiről a közös jogkezelő szervezeteknek az 

alapszabályukban kell rendelkezniük, a MAHASZ Alapszabálya 10.11. pontja szerint az 

alábbiak a Kjkt. 11. § szerinti felhasználás feltételei: 

  

A MAHASZ tagjai egyedileg engedélyezhetik a hangfelvételeik eseti, nem kereskedelmi célú 

felhasználását azzal a feltétellel, hogy 

 



 

- a felhasználás a MAHASZ által gyakorolt kizárólagos engedélyezési jog körébe 

tartozik, illetve nem eleve nem kereskedelmi célú felhasználásra bejegyzett közös 

jogkezelési tevékenységet érint, 

- a felhasználás körülményeiről a jogosult és a felhasználó a MAHASZ számára 

előzetesen, ajánlott és könyvelt postai küldemény útján, közös nyilatkozatba foglalt 

tájékoztatást küld, amelyhez mellékletként csatolják a felhasználó és a jogosult között 

létrejött felhasználási szerződést. A tájékoztatásnak a MAHASZ-hoz a felhasználást 

megelőző legalább öt nappal be kell érkeznie. 

- A tájékoztatás tartalmazza a felhasználni kívánt hangfelvételek ISRC-azonosítóját, a 

felhasználás pontos helyét és időpontját, a felhasználó személyének azonosításához 

szükséges adatokat.  

- A tájékoztatóhoz csatolják a hangfelvétellel kapcsolatban fennálló más szerzői vagy 

szomszédos jogok jogosultjai, illetve ahol ilyen van, az őket képviselő közös 

jogkezelő szervezetek nyilatkozatait arról, hogy a felhasználó az érintett jogosulttal az 

engedélyezni kívánt felhasználás tekintetében megfelelő tartalmú tájékoztatást nyújtott 

be számukra, és a tervezett felhasználás összhangban áll az általuk alkalmazott 

feltételekkel.  

Nem kereskedelmi célúnak kizárólag olyan felhasználás minősül, amely sem közvetve, sem 

közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját, továbbá, amelyért 

a jogosult sem tart igényt jogdíjra. 

 

 

        Szűts László 

      elnök 



 

 

 

Melléklet 

 

I/1. Fogalom meghatározás 

 

Kjkt. 4. §  

 

jogosult: olyan közös jogkezelő szervezetnek vagy független jogkezelő szervezetnek nem 

minősülő személy vagy szervezet, akit vagy amelyet szerzői mű vagy kapcsolódó jogi 

teljesítmény tekintetében a szerzői és kapcsolódó jogi vagyoni jogok részben vagy egészben 

megilletnek; 

részesedésre jogosult személy: olyan jogosultnak és közös jogkezelő szervezetnek vagy 

független jogkezelő szervezetnek nem minősülő személy vagy szervezet, aki vagy amely 

törvényi előírás vagy a jogosulttal fennálló jogviszonya - ideértve a 12. § (3) bekezdése 

szerinti megállapodást is - alapján a szerzői mű vagy kapcsolódó jogi teljesítmény 

felhasználásának engedélyezéséből vagy engedélyezési jog nélkül fennálló díjigény 

érvényesítéséből származó jogdíjbevételből részesedésre jogosult. 

 

I/2. A részesedésre jogosult személyekre vonatkozó speciális szabályok 

 

Kjkt. 12. § (1) A jogosulttal fennálló jogviszonya alapján részesedésre jogosult személy a 

jogosultat e törvény alapján megillető jogokat a jogosulttal kötött írásbeli szerződésben 

foglaltaknak megfelelően, erre vonatkozó kifejezett kikötés esetén gyakorolhatja a közös 

jogkezelő szervezet alapszabályának és felosztási szabályzatának rendelkezései szerint. 

(2) A jogosult és a részesedésre jogosult személy között a részesedés tárgyában létrejött 

szerződésben nem köthető ki érvényesen a jogosultnak járó jogdíj 50%-át meghaladó 

részesedés. 

(3) Az Szjt. 21. § (1) bekezdése szerinti díjazásból való részesedés tárgyában az ilyen 

díjazásra jogosult szerzőket képviselő reprezentatív közös jogkezelő szervezetek és a 

fénymásolással vagy más hasonló módon, papíron vagy más hasonló hordozón többszörözött 

műveket kiadókat - e részesedési jog vonatkozásában - képviselő reprezentatív közös 

jogkezelő szervezetek köthetik meg a (2) bekezdés szerinti szerződést, azzal, hogy a 

szerződés hatálybalépésének feltétele valamennyi érintett reprezentatív közös jogkezelő 

szervezet döntéshozó szervének jóváhagyása. Ha az e bekezdés szerinti szerzőket és kiadókat 

ugyanaz a reprezentatív közös jogkezelő szervezet képviseli, a részesedés tárgyában a 

szerződést az érintett jogosulti csoportok képviselői is megköthetik oly módon, hogy annak 

jóváhagyásáról a döntéshozó szerv érintett jogosulti csoportokba tartozó tagjai külön-külön 

szavaznak. 

(4) E törvényben jogosulton az (1)-(3) bekezdés szerinti körben a részesedésre jogosult 

személyt is érteni kell. 

 

II. Kjkt. szerinti jogosultságok 

II/1. A nem kereskedelmi célú felhasználás engedélyezése 

 

11. § (1) A jogosult egyénileg engedélyezheti szerzői műve vagy kapcsolódó jogi 

teljesítménye nem kereskedelmi célú felhasználását akkor is, ha egyébként az ilyen 

felhasználást közös jogkezelő szervezet engedélyezi jogkezelési megbízás vagy a 17. § 

alapján. 



 

(2) A szerzői művek vagy kapcsolódó jogi teljesítmények nem kereskedelmi célú 

felhasználásának engedélyezésére vonatkozó részletes feltételeket a közös jogkezelő szervezet 

alapszabályában köteles meghatározni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában kizárólag olyan felhasználás tekinthető nem 

kereskedelmi célúnak, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés 

vagy jövedelemfokozás célját, továbbá, amelyért a jogosult sem tart igényt jogdíjra. 

 

II/2. A jogkezelési megbízás 

 

13. § (1) A jogosult szabadon választhatja meg, hogy mely közös jogkezelő szervezetnek ad 

megbízást szerzői jogai vagy kapcsolódó jogai e törvényben foglaltak szerinti kezelésére, 

feltéve, hogy ezek kezelése az adott szervezet tevékenységi körébe tartozik. 

(2) A közös jogkezelő szervezet köteles az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő megbízást 

elfogadni. 

(3) A jogosult ugyanazon ország tekintetében ugyanazon típusú műveivel vagy kapcsolódó 

jogi teljesítményeivel kapcsolatos ugyanazon szerzői jog vagy kapcsolódó jog kezelésével 

kizárólag egy közös jogkezelő szervezetet bízhat meg. E rendelkezés nem vonatkozik arra az 

esetre, amikor a zeneművek szerzője e törvény Második Része alapján zeneművei 62. § 

szerinti felhasználásának több EGT-állam területére kiterjedő hatályú engedélyezésével 

kapcsolatos közös jogkezelésre ad jogkezelési megbízást az ehhez szükséges feltételeket 

teljesítő közös jogkezelő szervezet részére. 

(4) Jogkezelési megbízás kizárólag a jogosult adott mű- vagy teljesítménytípusba tartozó 

valamennyi művére vagy kapcsolódó jogi teljesítményére kiterjedő hatállyal adható. E 

rendelkezés nem vonatkozik a Második Rész alapján a zeneművek szerzői által a zeneműveik 

62. § szerinti felhasználásának több EGT-állam területére kiterjedő hatályú engedélyezésével 

kapcsolatos közös jogkezelésre adott jogkezelési megbízásra. 

(5) Ha a reprezentatív közös jogkezelő szervezet által a 17. § (1) bekezdése alapján már 

képviselt jogosult a képviselet körébe tartozó műveivel vagy kapcsolódó jogi 

teljesítményeivel kapcsolatos szerzői jog vagy kapcsolódó jog kezelésével egy másik közös 

jogkezelő szervezet részére ad jogkezelési megbízást, az ilyen jogkezelési megbízás a 

jogkezelési megbízás elfogadása szerinti naptári év végét követő év első napján lép hatályba, 

feltéve, hogy 

a) a jogosult azt a másik közös jogkezelő szervezetnek a jogkezelési megbízás elfogadása 

szerinti naptári évben a b) pontban megjelölt határidőt megelőzően adja, és 

b) az e bekezdés szerinti jogkezelési megbízás elfogadásáról és a jogkezelési megbízást adó 

jogosult nevéről, valamint a jogkezelési megbízással érintett mű- vagy teljesítménytípusról és 

vagyoni jogról a megbízást elfogadó közös jogkezelő szervezet a jogkezelési megbízás 

elfogadása szerinti naptári év szeptember 30-ig írásban tájékoztatja a 17. § (1) bekezdése 

alapján eljáró közös jogkezelő szervezetet. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti jogkezelési megbízás hatálybalépését megelőzően a 17. § (1) 

bekezdése alapján eljáró közös jogkezelő szervezet által adott felhasználási engedély vagy 

érvényesített díjigény alapján jogdíjra jogosultat - a neki járó, a jogkezelési megbízása 

hatálybalépéséig még ki nem fizetett jogdíjjal kapcsolatban - a 17. § (1) bekezdése alapján 

eljáró közös jogkezelő szervezettel szemben megilletik az e törvény alapján fennálló jogok. 

14. § (1) A közös jogkezelő szervezet köteles a jogkezelési megbízás elfogadását megelőzően 

a jogosultat igazolható módon tájékoztatni a közös jogkezelésre vonatkozó lényeges 

feltételekről. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kötelező tartalmi elemeit a Kormány rendeletben 

állapítja meg. 

15. § (1) A közös jogkezelő szervezetnek adott jogkezelési megbízást írásba kell foglalni. 

(2) A jogkezelési megbízás kötelező tartalmi elemeit a Kormány rendeletben határozza meg. 



 

16. § (1) A jogosult a jogkezelési megbízásban meghatározott észszerű, de legfeljebb hat 

hónapos felmondási idővel teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával 

felmondhatja a közös jogkezelő szervezetnek adott jogkezelési megbízást. 

(2) A jogosult a jogkezelési megbízást - felmondás helyett - teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt nyilatkozatával egyoldalúan korlátozhatja is meghatározott országok, 

egyes műtípusok vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogi teljesítménytípusok, valamint egyes 

szerzői jogok vagy kapcsolódó jogok tekintetében. A jogkezelési megbízás kizárólag a 

jogosult adott mű- vagy teljesítménytípusba tartozó valamennyi művére vagy kapcsolódó jogi 

teljesítményére kiterjedő hatállyal korlátozható. 

(3) Ha a közös jogkezelő szervezet alapszabályában így rendelkezik, a jogkezelési megbízás 

felmondása csak az annak közlése szerinti pénzügyi év végét követő év első napján lép 

hatályba. A jogkezelési megbízás felmondásának jogát a közös jogkezelő szervezet más 

módon nem korlátozhatja. 

(4) Kötelező közös jogkezelés körébe tartozó esetben a jogkezelési megbízás felmondása nem 

érinti a 17. § szerinti kiterjesztett hatály alapján történő közös jogkezelést. 

(5) Ha a jogosult a közös jogkezelő szervezetnek adott jogkezelési megbízást felmondja, és a 

jogkezelési megbízás megszűnését megelőzően adott felhasználási engedély vagy 

érvényesített díjigény alapján jogdíjra jogosult, az adott közös jogkezelő szervezettel szemben 

- a neki járó és a jogkezelési megbízás megszűnéséig ki nem fizetett jogdíjjal kapcsolatban - a 

jogkezelési megbízás megszűnésétől függetlenül változatlanul megilletik az e törvény alapján 

fennálló jogok. 

(6) A (3)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezések a jogkezelési megbízás (2) bekezdés szerinti 

korlátozására is megfelelően alkalmazandók. 

 

II/3. Kiterjesztett hatályú közös jogkezelés és tiltakozás a kiterjesztett hatályú közös 

jogkezelés ellen 

 

17. § (1) Ha a reprezentatív közös jogkezelő szervezet - az erre vonatkozó hatósági 

engedélyben meghatározott körben - a felhasználónak engedélyt ad a felhasználásra vagy a 

felhasználóval szemben díjigényt érvényesít, a felhasználó jogosult a reprezentatív közös 

jogkezelő szervezetként végzett közös jogkezelés szempontjából érintett valamennyi jogosult 

azonos műfajú szerzői műveinek vagy kapcsolódó jogi teljesítményeinek - a törvény előírása 

vagy a jogosultak elhatározása alapján közös jogkezelés alá tartozó - felhasználására is, az 

ezekre vonatkozó jogdíjak azonos feltételek alapján történő megfizetése mellett, függetlenül 

attól, hogy a jogosult a reprezentatív közös jogkezelő szervezet részére az érintett körben 

adott-e jogkezelési megbízást. 

(2) Ha a reprezentatív közös jogkezelő szervezet az (1) bekezdés alapján olyan jogosult 

vonatkozásában is végez közös jogkezelési tevékenységet, aki a kiterjesztett hatályú közös 

jogkezelés körében a közös jogkezelésre külön jogkezelési megbízást nem adott, az ilyen 

jogosultat az egyébként a jogkezelési megbízás hatálya alá tartozó körben ugyanolyan jogok 

illetik meg, mint a jogkezelési megbízást adó jogosultakat. A reprezentatív közös jogkezelő 

szervezet alapszabályának és egyéb szabályzatainak közös jogkezelési tevékenységre 

vonatkozó rendelkezéseit - ideértve a jogosultakra vonatkozó, valamint a 11. § szerinti nem 

kereskedelmi célú felhasználás engedélyezésével kapcsolatos feltételeket is - az (1) bekezdés 

alapján képviselt jogosultakra is alkalmazni kell. 

18. § (1) *  A 17. § (2) bekezdése szerinti jogosult - a kötelező közös jogkezelés körébe 

tartozó eset kivételével - a kiterjesztett hatályú közös jogkezelést végző reprezentatív közös 

jogkezelő szervezethez intézett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával 

tiltakozhat szerzői művei vagy kapcsolódó jogi teljesítményei felhasználásának a 17. § 

alapján közös jogkezelés körében történő engedélyezése ellen. A tiltakozás bármikor történhet 

azzal, hogy a tiltakozó nyilatkozat a kézhezvétel napját követő ötödik napon válik hatályossá. 



 

A tiltakozással érintett, már megkötött felhasználási szerződések esetében a tiltakozás - eltérő 

megállapodás hiányában - a tiltakozással érintett naptári félév utolsó napján válik hatályossá, 

feltéve, hogy a tiltakozásra az érintett félév első három hónapjának utolsó napjáig sor kerül. A 

naptári félév első három hónapjának utolsó napját követően tett tiltakozás hatálybalépésére 

legkésőbb a következő naptári félév utolsó napján kerülhet sor. A közös jogkezelő szervezet 

alapszabályának az e bekezdésben foglaltakkal ellentétes rendelkezése semmis. A 

reprezentatív közös jogkezelő szervezet köteles a nyilatkozat szerint eljárni, a tiltakozás jogát 

más módon nem korlátozhatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tiltakozó nyilatkozat kizárólag a jogosult adott mű- vagy 

teljesítménytípusba tartozó valamennyi művére vagy kapcsolódó jogi teljesítményére 

kiterjedő hatállyal tehető. 

(3) Ha a jogosult a közös jogkezelés ellen tiltakozik, és a tiltakozás hatályossá válását 

megelőzően történt felhasználás ellenértékeként vagy a tiltakozás hatályossá válását 

megelőzően kiadott engedély alapján jogdíjra jogosult, a jogosultat - a neki járó jogdíjjal 

kapcsolatban - az adott közös jogkezelő szervezettel szemben a tiltakozástól függetlenül 

változatlanul megilletik az e törvény alapján fennálló jogok. 

 

II/4. A közös jogkezelő szervezeti tagságából eredő jogosultságok 

 

23. § (1) A közös jogkezelő szervezet köteles tagként felvenni a közös jogkezelési 

tevékenységével érintett azon jogosultakat, valamint a jogosultakat képviselő azon 

szervezeteket - beleértve más közös jogkezelő szervezeteket és a jogosultakat e körben 

képviselő egyéb szervezeteket is -, akik vagy amelyek teljesítik a tagsági követelményeket. 

24. § (1) A közös jogkezelő szervezet tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő 

kötelezettségek terhelik. Közös jogkezelő szervezet különleges jogállású tagságot csak olyan 

formában határozhat meg, hogy a tag különleges jogállása a közös jogkezelésből eredő 

jogokat nem érintheti. 

 27. § (1) Minden tag jogosult személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján a közös 

jogkezelő szervezet közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

 

II/5. Kapcsolattartás a jogosultakkal, és panaszkezelési eljárás 

 

47. § (1) A közös jogkezelő szervezet köteles biztosítani, hogy az általa képviselt jogosultak 

elektronikus úton is kapcsolatot tarthassanak a közös jogkezelő szervezettel, és az őket e 

törvény alapján megillető jogokat elektronikus úton is gyakorolhassák. 

(2) A közös jogkezelő szervezet köteles hatékonyan és gyorsan működő panaszkezelési 

eljárásokat biztosítani tagjai, továbbá az általa képviselt más jogosultak és azon közös 

jogkezelő szervezetek részére, amelyek nevében képviseleti szerződés alapján jogokat kezel. 

E kötelezettség irányadó különösen a jogkezelési megbízásokkal, a megbízások 

felmondásával vagy a 18. § szerinti tiltakozással, a tagsági szabályzattal, a jogosultakat 

megillető összegek beszedésével, a levonásokkal és az összegek felosztásával kapcsolatban 

felmerülő panaszokra. A közös jogkezelő szervezet köteles írásban válaszolni az e bekezdés 

szerinti panaszokra, és a panasz esetleges elutasítását köteles megindokolni. 

 

II/6. Eseti adatszolgáltatás a jogosult kérelmére 

 

56. § (1) A közös jogkezelő szervezet köteles az általa képviseleti szerződés alapján képviselt 

bármely közös jogkezelő szervezet, valamint bármely jogosult vagy felhasználó indokolt 

kérelemére - erre vonatkozó igény esetén elektronikus úton - észszerű határidőn belül 

tájékoztatást adni legalább 



 

a) a közös jogkezelési tevékenysége körébe eső szerzői művekről és kapcsolódó jogi 

teljesítményekről, 

b) az általa jogkezelési megbízás vagy a 17. § (1) bekezdése alapján, valamint az Szjt. vagy 

képviseleti szerződés alapján más közös jogkezelő szervezet nevében kezelt szerzői jogokról 

és kapcsolódó jogokról, valamint 

c) a közös jogkezelési tevékenységével érintett földrajzi területről. 

(2) Ha a közös jogkezelő szervezet az általa végzett közös jogkezelési tevékenység 

körülményei miatt az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok szolgáltatására nem képes, az e 

rendelkezésben előírtak helyett legalább a közös jogkezelési tevékenységi körébe tartozó 

szerzői művek vagy kapcsolódó jogi teljesítmények típusára vonatkozó tájékoztatást köteles 

megadni. 

 

II/7. Panasz a közös jogkezelő szervezet vagy független jogkezelő szervezet működésével 

kapcsolatban 

 

122. § (1) A jogosultak, a felhasználók, a felhasználói érdek-képviseleti szervezetek, más 

közös jogkezelő szervezetek vagy független jogkezelő szervezetek írásban panasszal élhetnek 

az SZTNH előtt a Magyarország területén letelepedett közös jogkezelő szervezet vagy 

független jogkezelő szervezet olyan tevékenysége, működése vagy a vele kapcsolatos más 

olyan körülmény miatt, amely - álláspontjuk szerint - a jogkezelésre vonatkozó 

jogszabályokat sérti. 

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti panasz kivizsgálása nem része a felügyeleti eljárásnak, és nem 

minősül jogkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárásnak. A panasz kivizsgálására az Ákr. 

szabályait nem kell alkalmazni.  

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában felhasználói érdek-képviseleti szervezet az a 

nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, amely létesítő okirata szerinti tevékenységét 

országosan fejti ki, és tevékenysége kiterjed az érintett felhasználók érdekeinek a közös 

jogkezelő szervezetek vagy független jogkezelő szervezetek működésével kapcsolatos 

panasztétel során történő képviseletére. 

123. § (1) A 122. § szerinti panaszt az SZTNH a beérkezést követően haladéktalanul 

megvizsgálja, és szükség esetén a panaszost és azt, akivel szemben panasszal éltek, 

meghallgatja, valamint tőle további felvilágosítást és információt kérhet. 

(2) A panasz beérkezésétől számított 60 napon belül az SZTNH a rendelkezésére álló adatok 

alapján dönt arról, hogy a panaszban foglaltakra tekintettel a 112. § (3) bekezdése alapján 

hivatalból szükség szerinti felügyeleti eljárást indít-e az érintett közös jogkezelő szervezettel 

vagy független jogkezelő szervezettel szemben. 

(3) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt panasz, a 

nyilvánvalóan alaptalan, továbbá a névtelen panasz vizsgálata mellőzhető. 

(4) Ha a panaszban megjelölt magatartással kapcsolatban más hatóság jogosult eljárni, az 

SZTNH a panaszt, a beérkezéstől számított nyolc napon belül megküldi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnak. 

(5) Az SZTNH a felügyeleti eljárás megindításáról vagy annak mellőzéséről, továbbá a 

panasznak a (4) bekezdés szerinti áttételéről értesíti a panaszost. 

 

 


