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Kövér László úr,
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök úr !
A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes
törvények módosításáról” szóló T/4859. számú törvényjavaslathoz a következ ő
módosító javaslato t
terjesztem elő:
A törvényjavaslat 35 . §-ában megállapított Szjt . 89 . § (9) bekezdése az alábbiak szerint
módosul :
„(9) A jogdíj csak akkor tekinthető fel nem oszthatónak amiatt, hogy a jogosult ismeretle n
vagy ismeretlen helyen tartózkodik, ha a közös jogkezelő szervezet a jogosult felkutatására az
érintett mű- vagy teljesítménytípus és felhasználási mód figyelembevételével megtette a z
adott helyzetben t őle elvárható intézkedéseket és a jogosult felkutatása nem járt eredménnyel ,
valamint, ha a közös jogkezelő szervezet a jogosultat megillető díjat elkülönített számlár a
helyezte, és ettől számítva [öt] egy év eltelt anélkül, hogy a jogosult személye és tartózkodás i
helye ismertté vált volna. Az a jogdíj, amelyet más belföldi közös jogkezel ő szervezetnek kell
felosztás céljára átadni vagy — err ől szóló képviseleti szerződés alapján — külföldi közö s
jogkezelő szervezetnek kell átutalni, nem tekinthető fel nem oszthatónak és ilyen címen nem
használható fel az átadásra vagy átutalásra köteles közös jogkezel ő szervezetnél . ”

INDOKOLÁ S

A tervezet által bevezetni kívánt öt éves elkülönített számlára helyezési kötelezettsé g
kedvező tlenül befolyásolja az olyan jogdíjak felhasználhatóságát, amelyek tekintetében a
jogkezelő szervezet már egy korábbi felhasználás kapcsán megállapította, hogy jogosultja i
ismeretlenek vagy ismeretlen helyen tartózkodnak . Ezen jogosultak tekintetében
valószínűsíthetően a jogosultak felkutatására irányuló további erőfeszítések sem hozhatnak
eredményt, ugyanakkor a közös jogkezelő szervezetekre aránytalan adminisztratív terhet róna
e kötelezettség el őírása .
A módosítás célja, hogy a közös jogkezel ő szervezetnek a törvény hatálybalépésé t
megelőzően elvégzett kutatása és a jogdíjak elkülönített számlára helyezése esetén egy é v
elteltével az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosultat megillető jogdíj fel nem

oszthatónak minősüljön, és a törvényjavaslat 89 . §-ának (11) bekezdésével összhangban e
bevétel 25 %-a a jogosultak érdekében legyen felhasználható .
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