
artisjus 
 

Üzlet kód 

ADATSZOLGÁLTATÁSI LAP ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY FIL MVETÍTÉS 
 

VETÍTÉS HELYSZÍNÉNEK NEVE  

 
CÍME      

 
VETÍTŐ SZERVEZET ÉS / VAGY 
JOGDÍFIZETŐ NEVE 

 
ADÓSZÁMA  

 
SZÉKHELYE      

 
 LAKCÍM / LEVELEZÉSI CÍM      

 
E-MAIL  TELEFON  

 
SZÜL. HELY, IDŐ  ANYJA NEVE  

 
 

ADATOK FILMENKÉNT 

Film címe  Eredeti címe  

Nemzetisége  Hossza perc Gyártás éve  Rendező neve  

ISAN kód (1)    Műfaj (2)  Főszereplő(k) (3)  

        
Vetítés dátuma  Időpontja  Nézőszám (4)  Bevétel (5) 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

 
 
Nem kötelező mezők 
(1) Pl. 0000-0000-3A8D-0000-Z-0000-0000-6 
(2) Pl. krimi, horror, vígjáték, akció 
(3)  
 
Akkor is kitöltendő mező, ha értéke nulla 
(4) Pl.   0 fő 
(5) Pl.   0 Ft + Áfa 

FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLY 
Az Artisjus, mint közös  jogkezelő  szervezet a jelen adatszolgáltatási lapban  foglalt adatokkal, a Kjkt. 59. § (1) bekezdése és a Hivatalos Értesítőben közzétett 
Jogdíjközlemény kifejezett rendelkezése alapján a Jogdíjközleményben meghatározott összegű jogdíj megfizetésének feltételével felhasználási engedélyt ad a 
felhasználó részére az Szjt. 25. § (1) bekezdése, illetve 77. § (1) bekezdése alapján már nyilvánosságra hozott irodalmi és zeneművek nyilvános  előadására 
és/vagy kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek és azokban foglalt előadóművész teljesítmények nyilvánossághoz közvetítésére. A felhasználó a felhasználási 
engedélyt a jogdíj megfizetésével egy időben szerzi meg. 
A szerzői és/vagy szomszédos jogdíj összegét, a jogdíjfizetés lehetséges módját mindenkor az Artisjus jogdíjfizetési értesítője tartalmazza, melyet a bejelentést 
követően az Artisjus postai úton küld meg a felhasználó részére. 
A felhasználás megkezdését és a már megkezdett felhasználás megváltozását a felhasználó előzetesen, írásban köteles az Artisjus részére bejelenteni. A 
felhasználási engedélyre egyebekben az Szjt. és a Jogdíjközlemény rendelkezései irányadók. A Jogdíjközlemény teljes szövegét kérésre postai úton megküldjük, 
továbbá hozzáférhető a www.artisjus.hu című honlapon, valamint bármely jogszabálytárban. 

A fenti adatok hiánytalanul, a valóságnak megfelelően kerültek kitöltésre. 
Kelt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 

    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Artisjus részéről  Felhasználó részéről (olvasható név, beosztás, aláírás) 

 

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.   I   e-mail: bejelentes@artisjus.com   I   Tel.: 488-2600   I   Fax: 212-1546 



 
ADATOK FILMENKÉNT 

Film címe  Eredeti címe  

Nemzetisége  Hossza perc Gyártás éve  Rendező neve  

ISAN kód (1)    Műfaj (2)  Főszereplő(k) (3)  

        
Vetítés dátumai  Időpontja  Nézőszám (4)  Bevétel (5) 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

 
 

ADATOK FILMENKÉNT 

Film címe  Eredeti címe  

Nemzetisége  Hossza perc Gyártás éve  Rendező neve  

ISAN kód (1)    Műfaj (2)  Főszereplő(k) (3)  

        
Vetítés dátumai  Időpontja  Nézőszám (4)  Bevétel (5) 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

 
 

ADATOK FILMENKÉNT 

Film címe  Eredeti címe  

Nemzetisége  Hossza perc Gyártás éve  Rendező neve  

ISAN kód (1)    Műfaj (2)  Főszereplő(k) (3)  

        
Vetítés dátumai  Időpontja  Nézőszám (4)  Bevétel (5) 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

                   év            hó           nap            óra        perc  fő  Ft + Áfa 

 


