artisjus

Gyakori kérdések a tabletek után
fizetendő üreshordozó díjról

Mi a tablet?
A tabletek jellemzően magán-tartalomfogyasztási célra fejlesztett érintőképernyős hordozható
számítástechnikai eszközök. Korlátozott adatbeviteli lehetőséget, azaz az állandó (rögzített) külső
adatbeviteli periféria (klaviatúra) hiánya miatt a munkavégzést csak igen korlátozottan támogatják.
Integrált tárhelyük jellemzően jóval kisebb, mint a PC készülékeké vagy a notebookoké, funkcióikat,
használatukat és hordozhatóságukat tekintve az okostelefonokkal vethetőek össze. A túlméretes
okostelefonok és a mini tabletek méretben és funkcionalitásban nagyon hasonlóak, itt az
elhatárolást, ha a termék megnevezése egyértelműen nem tükrözi a képernyő mérete és a telefon
funkció megléte, illetve hiánya alapján végezzük.

Hibrid eszközök után fizetendő jogdíj
Tabphone, phablet, dokkolható tablet, és még ki tudja hányféle különböző elnevezésű eszköz jelenik
meg hónapról hónapra a piacon. Az Artisjushoz is egyre sűrűbben érkezik az ilyen termékkategóriák
elhatárolására vonatkozó kérdés. Irányadónak tekintjük az állandóan csatlakoztatott billentyűzet és
az érintőképernyő előfordulását. Ha egy termék például egy notebook lecsatlakoztatható
érintőképernyős tablettel, amely külön belső memóriával rendelkezik, akkor az önálló funkciójú
tablet eszközbe épített memória a mérvadó a jogdíjfizetésnél. A túlméretes okostelefonok és a mini
tabletek méretben és funkcionalitásban nagyon hasonlóak, itt az elhatárolást, ha a termék
megnevezése egyértelműen nem tükrözi a képernyő mérete és a telefon funkció megléte, illetve
hiánya alapján végezzük.

Mi a teendő, ha nem egyértelműen besorolható a termékem?
Ha bizonytalan egy forgalmazott termék besorolását illetően, kérje állásfoglalásunkat a gyártói
specifikáció megküldésével!

Milyen memória után kell jogdíjat fizetni?
Sok különböző elnevezéssel és betűszóval jelölik a számítástechnikai eszközök adattárolást végző
egységeit. Az üreshordozó jogdíj a szerzői jogi védettség alá tartozó audio vagy audiovizuális
formában érzékelhető művek (pl. zeneművek, irodalmi művek, filmek) magáncélú másolásának
lehetősége alapján megállapított díj, amit a másolást lehetővé tévő eszközök tárhelykapacitása után
kell fizetni. Ezen eszközök védett művek tárolását lehetővé tevő tárterülete után kell jogdíjat fizetni.
Rendszerint ezt a belső memória név összefoglaló név alatt találják meg. A gyártó a termék
specifikációjában egyértelműen jelzi a belső memória nagyságát. A díj megállapítása átalány jelleggel
történik, azaz az Artisjus jogdíjközleményében rögízett díjak a felhasználói szokások felmérésével és
arra tekintettel lettek megállapítva, hogy a tárhelyre más is kerülhet, nem csak védett művek.

Amennyiben a készülékkel csomagban memóriakártyát értékesítenek úgy arra az Artisjus Ü jelű
jogdíjközleményében foglaltak szerint, külön a memóriakártya kapacitása alapján kell jogdíjat fizetni.
Vagyis külön a belső memóriára, és külön a bővítő memóriakártyára.

Nagy helyet foglal a memóriából az operációs rendszer. A jogdíjfizetésnél ezután is kell fizetni?
Igen. A jogdíjak megállapítása átalány jelleggel történik. Az olyan készülékekbe integrált tárhely
esetén, ahol a készülék operációs rendszerrel működik, a jogdíjakat úgy állapítottuk meg, hogy azok
figyelembe veszik a készülék futtatásához szükséges operációs rendszer átlagos memóriaigényét is.
Azért jártunk el így, mert nehezen meghatározható és nagyon változékony a tipikus telepítési
konfiguráció. A gyártók vagy forgalmazók saját disztribúciókat állítanak össze, esetenként saját
szoftvereikkel egészítik ki az operációs rendszert. Ezen változások követése lehetetlen. A termék
specifikációjában meghatározott belső memória mérete alapján történő jogdíjszámítás azonban a
díjfizetők általi adatszolgáltatást, jogdíj mértékének megállapítását és a díjfizetés ellenrőzését is
egyszerűen szolgálja. A jogdíjak évenkénti megállapítása során követjük az operációs rendszerek
memóriaigényének változásait, és a felhasználói szokások változását, ha ez indokolt, a változásokat
érvényesítjük a jogdíjakban.

Hogyan kell alkalmazni a jogdíjfizetést igazoló hologramos matricát?
Jogdíjközleményünk - mely az alábbi linkről letölthető- III. fejezetének 3. pontja részletesen
rendelkezik a címkék használatáról, felhelyezéséről.
http://www.artisjus.hu/_userfiles/file/felhasznaloknak/aktualis_jogdijkozlemeny_u.pdf

Meghibásodás esetén cseregépet adok a vásárlónak, hogyan kerülhetem el a kétszeres
jogdíjfizetést?
Ha ön a javítás helyett cseregépet ad a fogyasztójának, és a felújított, javított gép, amelyre már
egyszer megtörtént a jogdíjfizetés, visszakerül a kiskereskedelmi forgalomba, akkor nem kell kétszer
megfizetnie ugyanarra a termékre a jogdíjat. Az eljárás részleteivel kapcsolatban keresse
kollégáinkat.
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