ARTISJUS kedvezményrendszer
autóbuszos személyszállító tagjaink részére
Ha




az Ön üzemben tartott autóbuszain nyilvános lejátszásra alkalmas médiaeszköz
található,
szívesen kerülné a szerzői jogvédő egyesülettel történő konfrontációt és
örömmel kihasználna egy közel 80%-os jogdíj-kedvezményt,

akkor szervezetünk tagjaként szerezzen jogosultságot kedvezményes jogdíjfizetésre!
Az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület jogkezelő szervezetként évente állapítja meg és
teszi közzé az irodalmi és zeneművek felhasználásáért fizetendő szerzői, és szomszédos jogi
jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó Díjszabását. A díjszabás jogdíj
megfizetésére kötelezi azokat az autóbuszos személyszállító vállalkozásokat, amelyek
üzemben tartott járművei alkalmasak nyilvános zenefelhasználás utáni jogdíjigény
érvényesítésére, és amelyekre nem vonatkozik az erről szóló jogdíjközleményben felsorolt
kivételek egyike sem.
A díjszabás lehetővé teszi, hogy meghatározott feltételek mellett a felhasználókkal tételes
vagy százalékos szerzői jogdíjfizetés helyett az Artisjus átalányjogdíjat tartalmazó
felhasználási szerződést is kössön, különösen azokban az esetekben, ha azt a felhasználás
sajátos körülményei indokolttá teszik.
Az Artisjus és a közúti fuvarozói érdekképviseletek a korábbi állandó jogviták elkerülése
érdekében, és a kölcsönös előnyök mentén 2010-ben átalánydíjas felhasználói szerződést
kötöttek, mely – a szerződés alapján képező indokok változatlan fennállása miatt – minden
esztendőben megújításra kerül. A felhasználói szerződés jelenleg is mintegy 80%-os
kedvezményt biztosít az éves alapjogdíj-átalány mértékéből a NiT Hungary tagvállalkozásai
számára, amennyiben ipartestületi tagsági viszonyuk az Artisjus részére igazolásra kerül, és
üzemben tartott járműveik adatai az Artisjus részére bejelentésre kerülnek. (Az
üzembentartónak minden évben lehetősége van arra, hogy a jogdíj hatálya alá eső
járműparkjában bekövetkezett változások alapján a jogdíj megfizetésével járó költségeit
csökkentse.)
Ha tehát Ön autóbuszokat tart üzemben, ezeken nyilvános lejátszásra alkalmas
médialejátszó eszköz található, és szívesen élne egy 80%-os jogdíj-kedvezmény
lehetőségével, szerezzen jogosultságot Artisjus jogdíj-kedvezményünkre!
A jogosultság feltételei:


a személyszállítással foglalkozó gazdálkodó szervezet, vagy egyéb személy a nyilvános
zeneszolgáltatásra vonatkozó bejelentést tesz az Artisjus felé az Artisjus által
kialakított Bejelentő lapon. A Bejelentő lap az alábbi hivatkozásokra kattintva
letölthető:
Artisjus – Bejelentő lap (Word)
Artisjus – Bejelentő lap (PDF)

A kitöltött Bejelentő lapra a NiT Hungary budapesti, vagy bármely regionális irodájánál
igazolást kell kérni! A Bejelentő lapot a NiT Hungary aláírással és bélyegzővel igazolja.


a Bejelentő lap a valóságnak megfelelően kerül kitöltésre és cégszerű aláírással
ellátva akár elektronikus úton a bejelentes@artisjus.com, akár levélben a 1016
Budapest, Mészáros u. 15-17. címre az Artisjus részére megérkezik;



a Bejelentő lapon a személyszállítással foglalkozó gazdálkodó szervezet, vagy egyéb
személy igazolja egyesületi tagságát;



a jelen megállapodásban rögzített és a bejelentés alapján megállapított jogdíjat a
megadott fizetési határidőn belül megfizeti;



az általa végzett zenefelhasználásban bekövetkezett változásokról – új gépjármű
üzembe helyezése, zenefelhasználás megkezdése az addig be nem jelentett
járműveken, stb. – az Artisjus-t írásban tájékoztatja.



az Artisjus által szúrópróbaszerűen végzett ellenőrzésen közreműködik.

A kedvezményes alapjogdíjak mértéke:
A fizetendő alapjogdíjak férőhely függvényében, járművenként a következők:
1-10 férőhely
11-25 férőhely
26-40 férőhely
41-55 férőhely
55 férőhely felett

1.550 forint / év
2.390 forint / év
3.120 forint / év
4.050 forint / év
4.680 forint / év

A szerzői jogdíj összegét növeli még a szomszédos jogi jogosultaknak járó díj, amely 2014ben a fenti díjak 29%-a, valamint 27 % mértékű áfa. A kedvezmény az éves alapjogdíjak
mértékében változatlanul közel 80%-os megtakarítást jelent!
A kedvezményből természetesen csak azok a NiT Hungary tagvállalkozások részesülnek, akik
szervezetünkön keresztül bejelentkeznek az Artisjusnál. A jogsértők, hamis adatszolgáltatók
ellen az Artisjus továbbra is fel fog lépni, az általános jogdíj mértékét, és a bírságot is
behajtva!
Mentességek:
Az alábbi esetekben továbbra sem kell szerzői jogdíjat fizetni:





azon autóbusz után, amelyben csak a vezetőállásban vannak gyárilag beszerelt
alacsony teljesítményű hangszórók;
azon autóbusz után, amellyel menetrend szerinti személyszállítást végeznek;
a forgalomból ideiglenesen vagy véglegesen kivont autóbusz után;
azon autóbusz után, amelyben vannak utastéri hangfalak, de azok kizárólag az
utastájékoztató (idegenvezető) mikrofonnal vannak jelkapcsolatban, és műsorlejátszó
berendezéssel sem fizikai sem más jelkapcsolatuk nincs;

A kizárólag munkásszállításra használt autóbuszok esetében vizsgálni kell, hogy a járművön
elhelyezett audio berendezések vonnak-e maguk után jogdíjfizetési kötelezettséget.
Természetesen, ha ezek a járművek egyébként megfelelnek az előbb felsorolt feltételeknek,
változatlanul nem vonatkozik rájuk jogdíjfizetési kötelezettség.

