
 
ARTISJUS MAGYAR  SZERZŐI  JOGVÉDŐ IRODA  EGYESÜLET 

ADATSZOLGÁLTATÁSI LAP ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY  
 
Az Artisjus a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 25.§, 90.§, 91.§ (1) bekezdése és 92.§ (3) és (5) bekezdése, továbbá Jogdíjközleménye alapján a 
Jogdíjközlemény szerinti jogdíj megfizetése fejében engedélyt ad zeneművek és kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek jelen adatlap szerinti felhasználására. A 
bejelentés nélküli, illetve bejelentés szerinti adatoktól eltérő zenefelhasználás is jogdíjfizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a feltüntetett - a felhasználó 
által egyoldalúan közölt - adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy a tényleges felhasználásnak megfelelő, a Jogdíjközleményben megállapított szerzői jogdíjat kell 
megfizetni. 
Az előző bekezdésben megjelölt jogszabályi rendelkezéseket és a Jogdíjközlemény szerinti jogdíjakat a mellékelt tájékoztató tartalmazza. A Jogdíjközlemény 
tartalma, ideértve a fizetendő jogdíjak összegét is, változhat, ha a zenefelhasználás időtartama egy naptári évet meghalad. Az Artisjus teljes, a hivatalos lapban 
közzétett, az alkalmazás időtartamát is tartalmazó Jogdíjközleménye átvehető az Artisjus képviselőjétől, a lap alján megjelölt címen, illetve az Artisjus vidéki 
kirendeltségein, azt kérésre postai úton megküldjük, továbbá hozzáférhető a  www.artisjus.hu című honlapon. 

MŰSOROS RENDEZVÉNY 

Rendező (jogdíjfizető) neve:  …...……………………………………………………  Tel:  ……………………………... 

Rendező (jogdíjfizető) címe:  ………………………………………………………… Adószáma:  ……………...…….... 

Képviselő neve:  ………………...……………………………………    e-mail:  ...…………………………......................... 

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetén lakcím:  ….………………………………………………………………….. 

Szül. idő:  ……………………… Hely:  ………………..………………. Anyja neve:  ……………………………….. 

Rendezvény megnevezése:  ………………………………………………………………………………………..………… 

Rendezvény helyszíne, címe vagy létesítmény neve:  ……………..…………………………………………..…………….. 

Rendezvény időpontja:  20…… év ……. hó …… naptól     20…… év ….… hó …… napig Összesen:  …….... alkalom 

Elő-zenekar neve:  ………………………………………………………………………………………………………...…. 

Résztvevők száma napi bontásban: dátum:  ………. év  ……………………. hó  ………. nap: …..…………… fő 
(pl. hallgatóság, nézősereg, vendégek) dátum:  ………. év  ……………………. hó  ………. nap:  …..…………… fő 
 dátum:  ………. év  ……………………. hó  ………. nap: …..…………… fő 
 dátum:  ………. év  ……………………. hó  ………. nap: …..…………… fő 
 dátum:  ………. év  ……………………. hó  ………. nap: …..…………… fő 
 dátum:  ………. év  ……………………. hó  ………. nap: …..…………… fő 
 dátum:  ………. év  ……………………. hó  ………. nap: …..…………… fő 

 Összesen: ..……………… fő 
Zenefelhasználás típusa: gépzene  � élőzene  � 

Komolyzenei koncert  � Könnyűzenei koncert  � Bál, össztánc  � Diszkó  � Táncház  � 

Irodalmi, zenei-vegyes műsor  � Egyházi rendezvény  � Jótékonysági rendezvény  � 

Fél vagy egész napos rendezvény: igen  � nem  � 

A rendezvényt megelőzően, annak szünetében, vagy azt követően gépzene szolgáltatás történt: igen  � nem  � 

Belépődíj szedése esetén Összes bruttó: Összes nettó: 

Eladott jegyek, jegyár szerinti bontásban:  …………. Ft-os ………… db ……………... Ft ……………... Ft 

 …………. Ft-os ………… db ……………... Ft ……………... Ft 

Áfa:  ……… % …………. Ft-os ………… db ……………... Ft ……………... Ft 

 …………. Ft-os ………… db ……………... Ft ……………... Ft 

Szakmai és tisztelet jegyek: ………… db ……………... Ft ……………... Ft 

Reklám és/vagy szponzori támogatás: ……………... Ft ……………... Ft 

Fizető résztvevők száma összesen: ………… fő 

ÖSSZES BEVÉTEL (jegy, tiszteletjegy, reklám, szponzori):  ……………... Ft ……………... Ft 

Tájékoztatjuk, hogy a változásokat előzetesen írásban kell bejelenteni, és csak az ilyen bejelentést tudjuk figyelembe venni. Az ellenőrzés során feltárt - be nem 
jelentett, vagy a bejelentéstől eltérő - zenefelhasználás esetén a jogdíjon felül a jogdíj összegével megegyező összegű költségátalányt is meg kell fizetni 

 [[[[Szjt 25.§ (6) bekezdés]]]], ezekben az esetekben a zenefelhasználás megszüntetésére vonatkozó bejelentés a negyedév utolsó napjától hatályos. 

Jogdíjat csak az Artisjus által kiállított postai csekken vagy banki átutalással lehet megfizetni. 
A felhasználási engedély csak a jogdíj megfizetésével tekinthető megadottnak! 

Kelt: 

                 év                         hó             nap. 
Szíveskedjék az adatlapot kitöltve, cégszerű aláírásával ellátva, 
lebélyegezve visszaküldeni az ARTISJUS címére! 

 
 
 
 
 
 ……………………………………………… ……………………………………………… 
 Artisjus részéről Felhasználó részéről 

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.   •   e-mail: bejelentes@artisjus.com   •   Tel.: 1/488-2600   •   Fax: 1/212-1546 
A RÉSZLETES MŰSORT A HÁTOLDALON KÖZÖLNI SZÍVESKEDJENEK ! 



MŰSORKÖZLÉS 
 

Többnapos rendezvény esetén a részletes műsort [előadó(k), szerző(k) vagy 
eredeti előadó neve, elhangzott művek címe] napi bontásban szíveskedjenek megadni! 

 
A felhasználó a rendezvény bejelentésével egyidejűleg köteles az előadott művek és szerzőik adatait közölni. [Szjt 16.§ (7),  92.§ (5)] 

Az adatlap adatai alapján számolja el az ARTISJUS a zenei és irodalmi kisjogos művek felhasználásáért befizetett szerzői jogdíjat az 
általa képviselt belföldi és külföldi szerzőknek, ezért annak pontos és teljes kitöltése feltétlenül szükséges. 

Az adatszolgáltatás elmulasztásáért és a hiányos adatközlésért a felhasználó felelősséggel tartozik! 
 

Dátum 
Előadó(k) neve és 

a fellépés időtartama  
előadónként (pl. 110 perc) 

Szerző(k) vagy eredeti 
előadó neve 

Mű címe 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 
 

 

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a műsorközlő lapra feljegyzett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
 
 

20…… év     ……………………… hó     ……… nap                 ……………………………………………………… 
                                                                                                                         PH.                            Aláírás 

 

 


