
TÁJÉKOZTATÓ 

  

Ha úgy gondolod, hogy van egy zenéd, amit megosztanál velünk, akkor itt megteheted! 

Kérünk, hogy csak saját szerzeményt küldj!  

  

 Ha szeretnéd, hogy kiválasztása esetén a petofilive.hu oldalon, vagy a rádió valamelyik 

műsorában is közreadjuk a számod, a felhasználási engedélyt tartalmazó 

NYILATKOZATot két példányban kinyomtatva és aláírva küldd el postán is az MTVA – 

Petőfi Live /Saját zeném/ (1037 Budapest, Kunigunda útja 64.) címre. 

 

Figyelem! Az alábbi nyilatkozat csak abban az esetben érvényes, ha azt az 

érintett zeneszám tekintetében valamennyi szerzői és szomszédos jogi jogosult 

(dalszövegíró, zeneszerző, előadók) tudomásul veszi és elfogadja. Ha a kitöltő 

(együttes vezetője, meghatalmazott stb.) több jogosult képviseletében írja alá és küldi 

be a felhasználási engedélyt, az ő hozzájárulásukért ezzel szavatosságot vállal, amelyért 

egyben kártérítési felelősség is terheli! 

  

 A feltölteni kívánt szám(ok) adatlapját (ADATOK) maradéktalanul töltsd ki, mert ezek az 

információk elengedhetetlenek az esetleges rádiós játszáshoz, valamint várjuk a dal(ok) 

szövegét .doc, .docx, .rtf  vagy .pdf formátumban. 

  

 FELTÖLTÉS: A hanganyagokat .mp3, .aac, .ogg vagy .wav formátumban (44,1KHz, 16bit, 

stereo) várjuk. 

  

A felhasználásra nem kerülő zeneszámokat és a kapcsolódó adatokat 60 napig tároljuk, 

ezt követően törlésre kerülnek. 

  

  

NYILATKOZAT 

 

  

  

Alulírott 

………………………………………………………………………………………………………(jogosul

t – szerző, előadó, illetve ezek képviselőjének – neve) 

  

Székhely / lakcím: 

  

………………………………………………………………………………… 

Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám / egyéni vállalkozói igazolvány száma / személyi 

igazolvány vagy útlevél száma: 

………………………………………………………………………………… 

KSH-szám / TAJ-szám: 

………………………………………………………………………………… 

Adószám / adóazonosító jel: 

………………………………………………………………………………… 

Bankszámlaszám: 

………………………………………………………………………………… 

A képviseletre jogosult személy / meghatalmazott neve, elérhetősége: 

………………………………………………………………………………… 

  

  

http://petofilive.hu/


– a továbbiakban: Jogtulajdonos jelen nyilatkozatommal az alábbi felhasználási 

engedélyt adom és jognyilatkozatokat teszem: 

  

1. 

Térítésmentesen, de nem kizárólagos jelleggel engedélyezem, hogy a mai napon 

a sajatzenem@mtva.hu e-mail címre elküldött, egy vagy több, rögzített (szöveges vagy 

szöveg nélküli) zenemű (a továbbiakban: Hangfelvétel) egészét és / vagy annak 

részleteit a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhelye: 1037 

Budapest, Kunigunda útja 64., a továbbiakban: MTVA)  

-          rögzítse, 

-          a rögzített Hangfelvételt archiválja és adatbázisában tárolja, gyűjteménybe 

felvegye, 

-          adatokkal, feliratokkal lássa el, címkézze, indexálja, 

-          nyilvánosságra nem hozott zenemű, ill. Hangfelvétel esetén azt nyilvánosságra 

hozza, 

-          bármely közszolgálati médiaszolgáltatásban (csatornán), bármely technológia 

útján (bármely platformon és módon) nyilvánossághoz közvetítse*, 

-          a Hangfelvételt saját, vagy a tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve 

a közszolgálati médiaszolgáltató weboldalán – letöltést nem engedő módon – lehívásra 

hozzáférhetővé tegye,  

-          a Hangfelvételt a szükséges mértékű módosítással (különösen: szerkesztéssel, 

vágással) műsorszámába szerkessze és azzal együtt a fent leírt módokon felhasználja, 

-          az engedélyezett felhasználásokhoz szükséges mértékben és módon 

többszörözze. 

Kifejezetten nyilatkozom, hogy az engedélyezett felhasználások ellenértékeként díjazásra 

sem én, sem az általam képviselt jogosultak nem tartanak igényt. 

  

Jelen felhasználási engedély az MTVA-t jogosítja, de nem eredményez felhasználási 

kötelezettséget számára. 

  

Tudomásul veszem, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) értelmében a tárgybeli Hangfelvételre vonatkozóan 

engedett felhasználási jog – a jelen nyilatkozatban rögzített terjedelemben – a 

közszolgálati médiavagyon részét képezi, ennek megfelelően a Hangfelvételt az MTVA a 

közszolgálati médiaszolgáltató számára (külön engedély és díjfizetési kötelezettség 

nélkül) jogosult nyilvánossághoz közvetítés céljára átadni, amely alapján a közszolgálati 

médiaszolgáltató a Hangfelvételen (legfeljebb a jelen nyilatkozatban foglaltaknak 

megfelelő terjedelmű) felhasználási jogot szerez.  

  

2. 

Kijelentem és szavatolom, hogy a Hangfelvétel a közszolgálati médiaszolgáltatásban 

történő felhasználása szempontjából nem tartalmaz jó erkölcsbe vagy jogszabályba 

ütköző elemeket. 

  

3. 

Hozzájárulok, hogy az MTVA a jelen nyilatkozatban, valamint a Hangfelvétel feltöltése 

során megadott személyes adataimat a jelen nyilatkozatban engedélyezett felhasználás 

céljára (így különösen jogai és kötelezettségei gyakorlásához, a magam, illetve a többi 

jogosult azonosításához és a velük való kapcsolattartáshoz, a közös jogkezelők számára 

történő adatszolgáltatás során, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatban), az ahhoz szükséges mértékben, az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) rendelkezéseinek 

betartásával tárolja és kezelje.  

  

 

 

 

mailto:sajatzenem@mtva.hu


4. 

Kijelentem és feltétlen szavatosságot vállalok azért, hogy a jelen nyilatkozatban 

engedélyezett jogokkal kizárólagosan, harmadik személy számára is engedélyezhető 

módon rendelkezem és jogosult vagyok – több jogosult esetén helyettük és nevükben 

eljárva is – a jelen nyilatkozatba foglalt valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

Tudomásul veszem, hogy jogszavatosságom alapján az MTVA-t, (illetve átadás esetén a 

felhasználást végző közszolgálati médiaszolgáltatót) az engedélyezett felhasználásokkal 

összefüggésben semmiféle anyagi vagy jogi felelősség nem terheli sem velem, sem 

harmadik személyekkel (így különösen szerzővel, előadóval) szemben, így akár az 

általam, akár harmadik személy által támasztott bárminemű igényért közvetlenül magam 

állok helyt, az MTVA (illetve a felhasználást végző közszolgálati médiaszolgáltató) 

felelőssége e körben kizárt. Szavatosságomra és közvetlen helytállási kötelezettségemre 

figyelemmel az MTVA bármely harmadik személyt az előző bekezdésben meghatározott 

körben támasztott igénnyel jogosult – a közvetlen helytállási kötelezettségről szóló 

tájékoztatással – hozzám irányítani. 

  

5. 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot önkéntesen, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések ismeretében, mint akaratommal és a valósággal mindenben 

egyezőt tettem meg. 

  

  

Dátum: 

  

  

……………………………………… 

Jogtulajdonos aláírása 

  

(Amennyiben a Jogtulajdonos 

-          nem magánszemély, cégszerű aláírás, 

-          ha magánszemély, két tanú aláírása és lakcímének feltüntetése 

is szükséges.) 

  

  

* Bármely technológia útján történő nyilvánossághoz közvetítés alatt értendő a szerzői 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 26.§-ában meghatározott 

nyilvánossághoz közvetítés, így különösen (i) a földi és / vagy műholdas, kódolt vagy 

kódolatlan sugárzás, (ii) a vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy 

módon történő átvitel, valamint (iii) a másként, mint az eddig felsorolt módokon történő 

közvetítés (lehívásra hozzáférhetővé tétel, on demand felhasználás, catch up stb.). 

 


