Tájékoztatjuk autóbuszos tagvállalkozásainkat, hogy szervezetünk aláírta az Artisjus Szerzői
Jogvédő Iroda Egyesülettel 2010-ben kötött, és azóta is érvényben lévő Felhasználói
Szerződés 2019. évre vonatkozó meghosszabbítását.
Mostani megállapodásunk közel változatlan feltételek mellett, 2019. december 31-éig
biztosítja a 80%-os kedvezmények változatlan igénybe vételét tagvállalkozásaink
számára. A megállapodást az Artisjus részéről Dr. Filák Mária, az Artisjus
Műsorengedélyezési Főosztályának vezetője, míg a fuvarozói érdekképviseletek részéről
Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára, Peredi Péter, a FUVOSZ főtitkára, és Karmos
Gábor, az MKFE főtitkára látta el kézjegyével.
Az Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület és a fuvarozói érdekképviseletek közötti
megállapodásnak a NiT Hungary tagvállalkozásait érintő főbb elemei a következők:
Azok a NiT Hungary tagvállalkozások, akik írásban jelentik be szerzői jogdíj hatálya alá eső
szolgáltatásukat az Artisjus Egyesületnél, és emellett igazolják ipartestületi tagságukat,
kedvezményes jogdíj megfizetésére válnak jogosulttá. Azoknak a NiT Hungary
tagvállalkozásoknak, akik a 2010. évi megállapodás alapján már bejelentkeztek az Artisjushoz, nincs további teendőjük; számukra a jogvédő hivatal változatlanul biztosítja a
kedvezményeket. Természetesen ezek a vállalkozások is eleget kell, hogy tegyenek
adatváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek.
A jogosultság feltételei:


a személyszállítással foglalkozó gazdálkodó szervezet, vagy egyéb személy a
nyilvános zeneszolgáltatásra vonatkozó bejelentést tesz az Artisjus felé az Artisjus által
kialakított bejelentőlapon, amely a NiT Hungary honlapjáról az alábbi hivatkozásra
kattintva letölthető:

Artisjus - Adatlap bejelentkezéshez (Word)
Artisjus - Adatlap bejelentkezéshez (PDF)

Kérjük, hogy a kitöltött adatlapra a NiT Hungary budapesti,
vagy bármely regionális irodájánál szíveskedjenek igazolást kérni!


a bejelentő lap a valóságnak megfelelően kerül kitöltésre és cégszerű aláírással ellátva
akár elektronikus úton - a bejelentes@artisjus.com - vagy levélben a fent megjelölt
határidőig 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 szükséges ipartestületi igazolás kiadása érdekében keresse budapesti szolgáltatási
csoportunkat, vagy regionális irodavezetőjét!
A fizetendő alapjogdíjak idén csupán az infláció mértékével változtak, ezek férőhely
függvényében, járművenként a következők:
1-10 férőhely esetén
11-25 férőhely esetén
26-40 férőhely esetén
41-55 férőhely esetén
55 férőhely felett

1 550 Ft
2 390 Ft
3 120 Ft
4 050 Ft
4 680 Ft

Ez az éves alapjogdíjak mértékében változatlanul közel 80%-os megtakarítást jelent! (A
szerzői jogdíj összegét növeli még a szomszédos jogi jogosultaknak járó díj, amely 2019-ben
a fenti díjak 30,5 %-a, valamint 27 % mértékű áfa.)
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 már 2011-ben kikerültek azon körből,
melyekre automatikusan jogdíjfizetési mentesség vonatkozik, tehát az ilyen buszok esetében
vizsgálni kell, hogy a járművön elhelyezett audioberendezések vonnak-e maguk után
jogdíjfizetési kötelezettséget. Természetesen, ha ezek a járművek egyébként megfelelnek az
előbb felsorolt feltételeknek, változatlanul nem vonatkozik rájuk jogdíjfizetési kötelezettség.

