Általános tájékoztatás
Nyilvánosság számára nyitva álló üzlethelyiségben televíziókészülék „néma” üzemeltetése
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a kialakult bírói gyakorlat szerint amennyiben valamely közönség
számára nyitva álló üzlethelyiségben (vagy akár pl. távolsági autóbuszon, kereskedelmi áruház
eladóterében stb.) zenelejátszásra alkalmas berendezések megtalálhatók, akkor a bírói gyakorlat azt
akként értelmezi, hogy az elhelyezett eszközöket rendeltetésüknek megfelelően használják is.
Ezért a szerzői és szomszédos jogi jogdíjigények érvényesítése körében a jogdíjfizetés alól mentesülni
kívánó felet terheli annak bizonyítása, hogy a készüléken keresztül engedélyköteles zenefelhasználás
– a felhasználással érintett időszak teljes időtartama alatt – kétséget kizáróan nem történt.
A kialakult bírói gyakorlat szerint – többek között – a televíziókészülék zenelejátszásra alkalmas
műszaki eszköznek tekintendő.
A fentiek alapján ezért a televíziókészülékre tekintettel fennálló szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetés
alóli mentesülés érdekében a felhasználónak kell azt igazolnia, hogy az üzemeltetésében álló üzletben
elhelyezett televíziókészülék hang kibocsátására (hangadásra/hangszolgáltatásra) műszakilag
alkalmatlan.
Ezen túlmenően a jogdíjfizetés alóli mentesüléshez az is szükséges, hogy a hangadásra műszakilag
alkalmatlan televíziókészüléken kívül más zenelejátszásra alkalmas eszköz se kerüljön elhelyezésre az
üzlethelyiségben.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy abban az esetben, ha a hangadásra műszakilag alkalmatlan
televíziókészüléken kívül kizárólag egy darab olyan zenelejátszásra alkalmas eszköz van, amelynek
kapcsán az Artisjus rendelkezésére áll a felhasználó cégszerű nyilatkozata arról, hogy a zenelejátszásra
alkalmas ezen eszköz a felhasználó és valamely név szerint meghatározott háttérzenei szolgáltató
között létrejött, ún. kiléptetett repertoár szolgáltatására irányuló szerződés alapján, az ún. kiléptetett
repertoár gépzenei nyilvános előadása céljából került elhelyezésre, a mentesülés csak a szerzői
jogdíjfizetési kötelezettségre vonatkozik.
A televíziókészülékre tekintettel fennálló szerzői és szomszédos jogi jogdíjfizetés alóli mentesüléshez
tehát a felhasználónak kell igazolni azt, hogy az üzemeltetésében álló üzletben elhelyezett
televíziókészülék hang kibocsátására műszakilag alkalmatlan (és más zenelejátszó eszköz nem került
elhelyezésre). A mentesüléshez kérelmet szükséges benyújtani, amelyhez mellékelni kell a kérelemben
foglaltakat alátámasztó iratokat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a televíziókészülékre tekintettel megállapított szerzői és szomszédos jogi
jogdíj számlázása Egyesületünk részéről mindaddig folyamatos, amíg a jogdíj mentesülési eljárásban
igazolást nem nyer, hogy a készülék hangadásra műszakilag alkalmatlan.
A mentesülési kérelem formai és tartalmi követelményeinek részletes leírását kérje írásban a
jogdíjfizetési értesítő jobb felső sarkában megnevezett területi képviselőnktől, a mentesíteni kívánt
üzlet megnevezését és kódját tartalmazó levéllel/üzenettel.

