
ARTISJUS MAGYAR  SZERZİI  JOGVÉDİ IRODA  EGYESÜLET 
ADATSZOLGÁLTATÁSI LAP ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY  

 
Az Artisjus a szerzıi 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 zenemővek és kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek jelen adatlap szerinti felhasználására. A 
bejelentés nélküli, illetve bejelentés szerinti adatoktól eltérı 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 megfelelı, a Jogdíjközleményben megállapított szerzıi jogdíjat kell 
megfizetni. 
Az elızı bekezdésben megjelölt jogszabályi rendelkezéseket és a Jogdíjközlemény szerinti jogdíjakat a mellékelt tájékoztató tartalmazza. A Jogdíjközlemény tartalma, 
ideértve a fizetendı jogdíjak összegét is, változhat, ha a zenefelhasználás idıtartama egy naptári évet meghalad. Az Artisjus teljes, a hivatalos lapban közzétett, az 
alkalmazás idıtartamát is tartalmazó Jogdíjközleménye átvehetı az Artisjus képviselıjétıl, a lap alján megjelölt címen, illetve az Artisjus vidéki kirendeltségein, azt 
kérésre postai úton megküldjük, továbbá hozzáférhetı a  www.artisjus.hu címő honlapon. 

 

MAGÁN, FALUSI ÉS EGYÉB SZÁLLÁSHELY 

 

Magánszálláshely neve: ……………………………………………………………………………………….. 

Címe:  ............................................................................................................................  Tel.:  .............................  

Üzemeltetıje :  ...............................................................................................................  Tel.: …………………. 

Székhelye:  ....................................................................................  e-mail: .… ....................................................  

Magánszemély, vagy egyéni vállalkozó esetén: 

Lakcíme:  .......................................................................................................................  Tel.:  .............................  

Szül. idı: ....................... …… Hely:  .......................................  Anyja neve:  .......................................................  

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………. 
(*-gal kérjük megjelölni a levelezési címet)  

Nyitva tartás:  egész évben  � 

 idény jelleggel �   …………………..... hó …… naptól ………….……….... hó ……. napig 

Lakóegységek, szobák száma:  ………….. db                     Szobai férıhelyek száma:  ..…….. fı 

Közös helyiségben (pl. társalgó, hall) üzemeltetett technikai eszköz:               van  �         nincs  � 

rádió �   TV �   videó �   magnó �   music c. �   CD �   zenegép �   számítógép �   DVD � 

Felhasználás megkezdésének idıpontja: ………….év  ........................ …...…..hó 

Szobákban üzemeltetett technikai eszköz:                                                         van  � nincs  � 

rádió �   TV �   videó �   magnó �   music c. �   CD �   zenegép �   számítógép �   DVD � 

Felhasználás megkezdésének idıpontja: ………….év  ........................ …...…..hó 
 

Tájékoztatjuk, hogy a változásokat elızetesen írásban kell bejelenteni, és csak az ilyen bejelentést tudjuk figyelembe venni. Az ellenırzés során feltárt - be 
nem jelentett, vagy a bejelentéstıl eltérı - zenefelhasználás esetén a jogdíjon felül a jogdíj összegével megegyezı összegő 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 tekinthetı megadottnak! 
 

 
Kelt: …………………………………….                                                                   A fentieket tudomásul vettem: 

 
 
 
 
 
 

………………………………………….                                                        ……………………………………………………… 
                Artisjus részérıl:                                                                                                  Magánszálláshely részérıl: 

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.   •   e-mail: bejelentes@artisjus.com   •   Tel.: 488-2600   •   Fax: 212-1546 
 

 


