
ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET 

ADATSZOLGÁLTATÁSI LAP MŰSOROS RENDEZVÉNYEK BEJELENTÉSÉHEZ 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. Az Artisjus 

teljes, a hivatalos lapban közzétett, az alkalmazás időtartamát is tartalmazó Jogdíjközleménye átvehető az Artisjus képviselőjétől, a lap láblécében 

megjelölt címen, illetve az Artisjus vidéki kirendeltségein, azt kérésre postai úton megküldjük, továbbá hozzáférhető a  www.artisjus.hu című honlapon.  

 

 

 :  

Rendezvény helye: .......................................................................................................................................................   

 .........................................................................  helység   ............................................................. utca  ........... szám 

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

Előzenekar:    ..............................................................................................................................................................  

Rendezvény időpontja:         20............ év ............................... hó  ....................................................................  nap 

(Sorozatrendezvény dátumai:  ..............................................................................................   összesen: ............ alk.) 

Rendező (jogdíjfizető) neve:   ....................................................................................................................................  

Címe:...................................................................................................................  Adószáma: .....................................   

Képviselő neve:  ............................................................................................  Tel:  ...................................................  

Címe: ...........................................................................................................................................................................  

 Magánszemély vagy egyéni vállalkozó esetén: 

Születési idő:  Hely:  .............................................  Anyja neve:  ..............................   

 Bevételes rendezvény     Bevétel nélküli rendezvény     

  Komolyzenei koncert (9%)    Közönség száma összesen:  fő:  .................   

 Könnyűzenei koncert (9%)     Többnapos rendezvény esetén naponként  

 Diszkó (8%)    kérjük megjelölni: 

 Bál, össztánc élőzenével  (8%)   Dátum:  .....................................................  fő:  ...................  

  Bál, össztánc gépzenével (8%)   Dátum:  .....................................................  fő:  ...................  

 Táncház (5%)  Dátum:  .....................................................  fő: ....................  

 Irodalmi, zenei-vegyes műsor (7%)    Dátum:  .....................................................  fő:  ...................  

 Műv. Int.-ek által működtetett  Dátum:  .....................................................  fő:  ...................  

 műkedvelő közösség előadásai (3%)   Zenefelhasználás típusa: gépzene     

 Jótékonysági rendezvény   élőzene    

 Egyházi rendezvény     

 A nyilvános előadást megelőzően, annak szünetében, vagy azt követően gépzeneszolgáltatás:        

  igen       nem   

 Közönség száma összesen:  ………….……. fő  

 Tisztelet ill.  szakmai jegyek:  …….........….....db  

 Fizető résztvevők:  ………….……. fő 

    Eladott jegyek: ……….…. Ft ……….…... db      

 ……….…. Ft………..…... db       

 ….,…...…. Ft ……….…... db 

Bruttó jegybevétel:   ............................................  Ft   Áfa:  .......................  % 

Nettó jegybevétel:  ............................................  Ft 

Reklám ill. szponzori támogatás (bruttó):   .......................................  Ft Áfa:  ......................  % 

 Nettó reklám ill. szponzori támogatás:   .......................................  Ft 

 Összes bevétel  

 (nettó jegybevétel + nettó reklám ill. szponzor bevétel) :  .............................................................  Ft 

 
A fentieket tudomásul vettem. 

 

   .................................................   

                                                      PH.                                                            képviselő aláírása                                          

 
Szíveskedjék az adatlapot kitöltve, cégszerű aláírásával ellátva visszaküldeni az ARTISJUS címére: 

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17. •  Postacím: 1539 Budapest 114. Pf.: 593  • Tel.: 488-2600 Fax: 212-1546 

A RÉSZLETES MŰSORT A HÁTOLDALON KÖZÖLNI SZÍVESKEDJENEK. 



 

MŰSORKÖZLÉS 
 

Figyelmeztetés! 
 

A felhasználó a rendezvény bejelentésével egyidejűleg köteles a felhasznált 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! 

 

Szerző neve Mű(vek) címe 
Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika                                                   Gesztenyék 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika                                            Szánkózás 
 

Varga Borbála, Sántha Gábor           Ra Zooli a zebra 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika            Cs Dalárda 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika            He Hepehupa 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Kányádi Sándor          Valami készül 

    Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika                                        Hóember 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Dsida Jenő            P Itt van a szép Karácsony 

          Varga Borbála, Sántha Gábor / Móra Ferenc        Csókai csóka 

.aa     Varga Borbála, Sántha Gábor                                             Nyuszimotor 

          Varga Borbála, Sántha Gábor                               Sz Hó szitál 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika Palacsinta 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika           Soroló 

Varga Borbála, Sántha Gábor / Bartos Erika Sünkarácsony 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

 

 

Kelt      200 …………………….. hó………nap 

200 

  

                                  PH.                                                                ……………………………………………. 

                                                                                                                                bejelentő neve 

 


