
* Ha az I/2. vagy a II. pontban foglaltak közül valamelyikhez nem kíván hozzájárulni, azt kérjük, a túloldalon, az erre a célra szolgáló nyilatkozat 
kitöltésével jelezze. 
** Ha a lap hátoldalán az eddig megadottól eltérı elérhetıséget ad meg, akkor automatikusan azt vesszük figyelembe, de kizárólag a harmadik 
személyeknek történı adatszolgáltatás során. 
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Megjegyzés 

 

I. Jelen mőbejelentés aláírásával 
egyidejőleg hozzájárulok ahhoz, hogy 
I/1. az ARTISJUS Magyar Szerzıi 
Jogvédı Iroda Egyesület személyes 
adataimat kizárólag a közös 
jogkezeléssel kapcsolatos feladatai 
ellátása körében a jogdíjak felosztása 
és kifizetése céljából kezelje, azaz 
felvegye, tárolja, feldolgozza, bel- és 
külföldi közös jogkezelı társaságok 
részére, illetve e társaságok által 
alkalmazott nemzetközi adatbázisba 
továbbítsa; 

I/2.* a korábban a „Szerzık adatai” c. adatlap „Értesítési cím” rovatában feltüntetett értesítési címemet vagy a jelen mőbejelentés hátoldalán 
megadott értesítési címemet** az ARTISJUS Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület harmadik személyeknek egyedi felhasználási szerzıdés 
kötése céljából kiadja 
II.* Jelen mőbejelentés aláírásával egyidejőleg hozzájárulok ahhoz, hogy a mő szerzıtársa(i) a mőre olyan zenemőkiadói szerzıdést 
kössenek, amelyben kizárólag a saját jogosultsági illetıségüket érintı jogdíj-részesedést enged(nek) a zenemőkiadónak.  
Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap       

Szerzı(k) aláírása 
 

Állandó lakcím:                                                                           telefon:                                születési dátum: 

___________________                     _ _ _ _ _____________________________________;  _ _ -_ _-_ _ _ _ _ _ _ ;  _ _ _ _ ._ _ ._ _. 

___________________ _ _ _ _ _____________________________________;  _ _ -_ _-_ _ _ _ _ _ _ ;  _ _ _ _ ._ _ ._ _. 

___________________ _ _ _ _ _____________________________________;  _ _ -_ _-_ _ _ _ _ _ _ ;  _ _ _ _ ._ _ ._ _. 

___________________ _ _ _ _ _____________________________________;  _ _ -_ _-_ _ _ _ _ _ _ ;  _ _ _ _ ._ _ ._ _. 
   



 

 

I./2. és II.*** 
  Nem járulok hozzá a túloldalon, az I/2. pontban leírtakhoz. 

  Nem járulok hozzá a túloldalon, a II. pontban leírtakhoz. 

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                 Szerzı aláírása: _________________ 

  Nem járulok hozzá a túloldalon, az I/2. pontban leírtakhoz. 

  Nem járulok hozzá a túloldalon, a II. pontban leírtakhoz. 

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                 Szerzı aláírása: _________________ 

  Nem járulok hozzá a túloldalon, az I/2. pontban leírtakhoz. 

  Nem járulok hozzá a túloldalon, a II. pontban leírtakhoz. 

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                 Szerzı aláírása: _________________ 

  Nem járulok hozzá a túloldalon, az I/2. pontban leírtakhoz. 

  Nem járulok hozzá a túloldalon, a II. pontban leírtakhoz. 

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                 Szerzı aláírása: _________________ 

 *** A megfelelı négyzetbe, kérjük, hogy csak akkor tegyen „X”-et., ha a megjelölt pontban foglaltakhoz nem járul hozzá. 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Artisjus az itt megadott értesítési címemet a I/2. pontban leírtak szerint kezelje.   

_______________________________________________________________________________________  

E-mail:_________________@__________________                      Tel:__________________________  

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                                                     Szerzı aláírása: _________________ 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Artisjus az itt megadott értesítési címemet a I/2. pontban leírtak szerint kezelje.   

_______________________________________________________________________________________  

E-mail:_________________@__________________                      Tel:__________________________  

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                                                     Szerzı aláírása: _________________ 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Artisjus az itt megadott értesítési címemet a I/2. pontban leírtak szerint kezelje.   

_______________________________________________________________________________________  

E-mail:_________________@__________________                      Tel:__________________________  

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                                                     Szerzı aláírása: _________________ 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Artisjus az itt megadott értesítési címemet a I/2. pontban leírtak szerint kezelje.   

_______________________________________________________________________________________  

E-mail:_________________@__________________                      Tel:__________________________  

Budapest, 20………év  ……………………hó ……..nap                                                     Szerzı aláírása: _________________ 

Egyéb tudnivalók: 
1. Közös alkotás esetén valamennyi szerzı aláírása szükséges, a szerzıséget a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján csak 
bírói ítélet változtathatja meg. 
2. A mőbejelentéshez szükséges mőpéldányok (max. 5 oldal kotta vagy hangzóanyag) mellékelése. Mellékelt mőpéldány hiányában a 
mőbejelentést nem áll módunkban elfogadni. 
3. Több önálló részbıl álló vagy ciklikus mővek esetén kérjük az egyes önálló részek, tételek címének feltüntetését. 
4. A szerzıi jogi törvény értelmében minden irodalmi mő megzenésítéséhez szükséges az irodalmi mő szerzıjének, illetve a szerzı 
jogutódjainak elızetes hozzájárulása. A hozzájárulás beszerzése a zeneszerzı feladata. 
5. A már nem védett mővek átdolgozásait, feldolgozásait az ARTISJUS illetékes bizottságai bírálják el az újonnan hozzáadott egyéni, 
eredeti jelleg aránya szempontjából. A bizottságok ehhez további kottákat, hangzóanyagokat kérhetnek be. 
6. A hangszerelés módjaként az elıadó együttes összetételét kérjük feltüntetni. 
7. Kérjük, hogy a már bejelentett adatainak esetleges változását szíveskedjék velünk közölni. 
8. Magyar mővek bejegyzési és folyamatos nyilvántartási, módosítási díja a szerzık vagy zenemőkiadójuk általi bejelentésnél 700,- Ft + 
ÁFA / mő (805.,- Ft/mő). 
9. Külföldi mővek magyar változatának mővenkénti bejegyzése és folyamatos nyilvántartási, módosítási díja a szerzık vagy 
zenemőkiadójuk általi bejelentésnél 300,- Ft + ÁFA / mő (336,- Ft/mő). 
10. A 8. és 9. pont szerinti esetkörökben az ARTISJUS tagjai általi mőbejelentés díjmentes.  


