Amikor üreshordózót vásárolunk – például egy memóriakártyát, vagy egy külső
merevlemezt, esetleg egy írható DVD-t vagy egy pendrive-ot –, akkor megfizetjük
a termék árába beépített magánmásolási díjat is.

Mi az a magánmásolási díj?
Az adathordozókra biztos, hogy rá fogunk másolni valamit, hiszen erre való egy adathordozó. A
gyakorlat pedig azt mutatja, hogy az üreshordozókra általában jogvédett tartalmak kerülnek: zenék,
filmek, alkotóművészek által létrehozott tartalmak. Ezek után a tartalmak után nem fizetünk
egyesével jogdíjat a szerzőknek. A magánmásolási díj, vagy más néven üreshordozó-díj, egy
általányban meghatározott jogdíj, ez a jogdíj pótolja a szerzők számára azt a bevételkiesést, ami a
magáncélú másolásból adódik.

Mennyit fizettünk már?
Ki tudná ellenőrizni minden memóriakártya, merevlemez, CD, DVD és pendrive tartalmát? Az
ellenőrzés helyett az adathordozó típusának és kapacitásának megfelelően megállapított tarifát kell
megfizetni, melyet a terméket forgalmazó vállalkozás beépít a termék árába. Ez hozzávetőlegesen 13
forint és 10 000 forint közötti összeg lehet adathordozónként. Például egy 300 MB alatti írható CD
után 13 forintot kell fizetni, egy 4,7 GB-os DVD lemez után 56 forintot, egy 128 GB-nál nagyobb külső
SSD után 2000 forintot és így tovább. Az egészen részletes lista ITT található.

Van egy jó hírünk!
Nem másol az üreshordozóira jogvédett tartalmakat? Saját, professzionális alkotói tevékenységéhez
használja ezeket az eszközöket? Például fotós, és a memóriakártyákon csak a saját fotóit tárolja?
Esetleg film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatait végzi számítógépén, és a külső
merevlemezen csak a nyersanyagokat és a megvágott anyagokat tárolja? Van egy jó hírünk! Ha
alkotó, és kizárólag a saját professzionális alkotói tevékenységéhez használja az üreshordozókat,
akkor visszaigényelheti az üreshordozók árába beépített magánmásolási díjat.

Ki igényelheti vissza a magánmásolási díjat?
A magánmásolási díjat bárki visszaigényelheti, aki tudja igazolni, hogy professzionális alkotó
tevékenységet végez, és az adathordozóján kizárólag professzionális, szerzői jog által védett saját
tartalmait tárolja, vagyis:
•

zeneszerző, zeneszövegíró,

•

irodalmi szerző,

•

vizuális alkotó, pl.: fotós, grafikus, festő, szobrász, építész, stb.

•

filmes alkotó és film előállító, pl.: operatőr, vágó, producer, rendező, vlogger, stb.

•

előadóművész

Hogyan igényelheti vissza a magánmásolási díjat?
Ha professzionális alkotó tevékenységet végez, és tudja igazolni, hogy az adott adathordozón csak
saját tartalmait tárolja, valamint számlával / nyugtával tudja bizonyítani az adathordozó
megvásárlását, akkor létrehozhat egy saját fiókot a https://maganmasolasidij.hu/ oldalon! Az új fiók
létrehozásához kattintson ide! A megadott e-mail címre a rendszer egy automatikus üzenetet fog
küldeni. Az ebben a levélben található linkre kattintva adja meg jelszavát, majd ezt követően
megkezdheti a visszatérítéshez szükséges regisztrációs űrlap kitöltését! A folyamat 10-15 percet vesz
majd igénybe. Az űrlap beküldését követően munkatársunk felveszi önnel a kapcsolatot, hogy
időpontot egyeztessenek.

Minden kérdésre választ adunk
Célunk, hogy a magánmásolási díjjal kapcsolatban minden kérdésre választ adjunk, ezért hoztuk létre
az alábbi információs oldalt: https://maganmasolasidij.hu/

Magánmásolási díjigény visszatérítési ügyfélszolgálat
Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
Tel: +36 1 488 2790
Email: mmd@artisjus.com
Telefonos ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 14-16
Kedd: 14-16
Csütörtök: 9-11
Személyes ügyintézés időpontfoglalás után lehetséges.

