Az asztali és hordozható számítógépek (PC) jogdíjfizetésével
kapcsolatos információk
Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2020. január 1-től bővül az ARTISJUS védjegyes címkék viselésére kötelezett
termékek köre. Ettől az időponttól az asztali és hordozható személyi számítógépeket (PC-ket) is el kell látni
Artisjus-védjegyes címkével.
ARTISJUS-védjegyes hologramos címkével az alábbi termékeket kell ellátni:
• CD-R és CD-RW 300 MB-ig
•

CD-R és CD-RW Data 700 MB-ig

•

CD-R és CD-RW Data 700 MB felett

•

CD-R és CD-RW Audio

•

DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM

•

Audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas, hordozható multimédia eszközbe
integrált tárolóegységek

•

Kép- és hanghordozóként használható memóriakártyák

•

Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására szolgáló, szórakoztató elektronikai eszközökbe
integrált tárolóegységek

•

Egyéb nagy kapacitású optikai diszkek

•

Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására alkalmas, mozgó alkatrésszel nem rendelkező,
külső, hordozható háttértároló (Pl.: pendrive, USB Flash Drive, külső SSD)

•

Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására alkalmas, mozgó alkatrésszel rendelkező,
merevlemezes külső háttértároló (pl. külső merevlemez, külső HDD)

•

Audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas táblagépekbe (tablet pc, média tablet)
integrált tárolóegységek

•

ÚJ: Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására, illetve lejátszására alkalmas nem
hordozható személyi számítógépekbe integrált tárolóegységek (pl. beépített tárolóegységgel
rendelkező asztali számítógép, PC, desktop computer (TINY, USFF, USDT, D, TT, SFF, T, MT,
CMT), egybeépített asztali számítógép, all-in-one desktop számítógép)

•

ÚJ: Audio, illetve audiovizuális tartalom tárolására, illetve lejátszására alkalmas hordozható
személyi számítógépekbe integrált tárolóegységek (pl. beépített tárolóegységgel rendelkező
notebook, laptop)
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Mennyi jogdíjat kell fizetni az asztali és hordozható személyi számítógépekre?
A jogdíjakat és a részletes szabályozást tartalmazó díjszabás a Hivatalos Értesítő 2019. évi 68. számában
található meg, de letölthető az ARTISJUS honlapjáról is:
https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2020/01/U20_PC_tarifa.pdf

Az adatszolgáltatás és ügyintézés menete
A fizetendő jogdíjat a gyártók, forgalmazók adatszolgáltatása alapján számítjuk ki. Ezért fontos, hogy a
határidő
betartásával,
pontos,
hiánytalan
adatok
érkezzenek
be
hozzánk.
Az
adatszolgáltatás határideje változhat attól függően, hogy például vámfizetési kötelezettség fennállt-e,
azonnal forgalomba helyezték-e a terméket, és így tovább.
Az alábbi határidők közül mindig az adott helyzetre értelmezhető, legkorábbi időpont érvényes:
•
•
•

Vámkezelés befejezésétől számított 8 nap
Forgalomba hozataltól számított 8 nap
Forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított 8 nap

A nem hordozható (asztali) számítógépek esetén az UH20/L nyomtatvány kitöltése, a hordozható
számítógépek esetén az UH20/M nyomtatvány kitöltése kötelező.
A nyomtatványok letölthetők innen:
https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/maganmasolasi-dij/nyomtatvany-11/

A kitöltés után a nyomtatványt és a szükséges egyéb dokumentumokat az info@artisjus.com címen
fogadjuk
•
•
•
•
•

•

A nyomtatvány minden esetben legyen aláírással és bélyegzővel ellátva, valamint pontosan meg
kell adni rajta a hordozók mennyiségét, típusát, és a forgalomba hozatal egyéb adatait.
Az elszámoláshoz minden esetben csatolni kell a beszerzést igazoló számla másolatát.
Az elszámoláshoz – első elszámolás esetén – 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot és aláírási
címpéldányt kérünk csatolni.
Az elszámolás ellenőrzését követően az aktuális Jogdíjközlemény alapján a fizetendő
összegről jogdíjfizetési értesítőt küldünk.
A jogdíj befizetésének hitelt érdemlő igazolását követően telefonos időpont-egyeztetés szükséges
a hologramos címkék átvételéhez. Az egyeztetett időpontban a címkék Irodánkban (1016
Budapest, Mészáros utca 15-17.) személyesen, vagy meghatalmazott útján, cégbélyegzővel
vehetők át. Felhívjuk figyelmüket, hogy a hologramos matricák kizárólag a fenti címen vehetők át,
postai vagy egyéb megküldésre nincs lehetőség.
A jogdíj beérkezését követően a befizetést igazoló számlát postai úton küldjük meg.

Az adatszolgáltatási kötelezettség – akár részleges - elmulasztása, megszegése esetén az
adatszolgáltatásra kötelezett az aktuális jogdíjjal azonos mértékű költségátalányt köteles fizetni. Ha a
jogdíjszámítás alapját képező tárolóegység mérete hiányzik, vagy azt nem igazolják, akkor az aktuális
jogdíjat az ARTISJUS a legmagasabb tárolóegység mérete szerint állapítja meg.
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Már meglévő raktárkészlet kezelése
A most bevezetésre kerülő új hologramos címkéket az ARTISJUS ingyenesen bocsátja a partnerek
rendelkezésére abban az esetben, ha a megrendelés kelte legkésőbb 2019. december 31., még abban az
esetben is, ha a beszerzési számla, vagy a szállítás 2020. január 1-ét követően történt meg.
Az ingyenesen rendelkezésre bocsátott címkék elszámolása és kiadása miatt kérjük valamennyi
partnerünket, hogy folyamatosan, de legkésőbb 2020. február 29-ig jelentsék le az ARTISJUS részére a
raktárkészletüket, hogy a 2019. évi megrendeléseket és 2020. évi megrendeléseket a dokumentumokban
egyértelműen elkülönítik.
A 2020. február 29. után lejelentett 2019. évi beszerzéseket már nem áll módunkban jogdíjmentesen
kezelni, ezért kérjük a határidő fokozott betartását. A 2020. január 1-től keletkezett megrendelések
jogdíjkötelesek.
A hologramos címkéket legkésőbb 2020. február 29-ig kötelező a terméken elhelyezni.
Mivel e címke a törvény által védett jogkezelési adat, és az e nélkül forgalmazott termékek jogsértőek,
annak minden jogkövetkezményével, ezért fokozott figyelmüket kérjük, hogy minden típusú termék
vonatkozásában csak sorszámozott, hologramos „ARTISJUS címkével" ellátott termékek átvételére és
árusítására kerüljön sor.
Az adatszolgáltatás egyeztetését követően az ingyenes és a jogdíjköteles hologramos matricák kiadása
folyamatos.

Hologramos címke használata
A jogdíjat megfizető személy a védjegyet hordozó címkét az üres hordozó fogalomba hozatalát
megelőzően jogosult és köteles elhelyezni (felragasztani), a címke átvételét követően haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül. Az elhelyezésnek (felragasztásának) a hang-, illetve képhordozón, vagy ha
ez lehetetlennek bizonyul, a hordozó bontatlan csomagolásán a címke sérülése nélkül eltávolíthatatlanul
kell megtörténnie, más jogkezelési adatot vagy árujelző észlelését nem akadályozó módon.
A hologramos címke csak a díjfizetéssel érintett hordozó példányokra helyezhető el. A védjegyet a
fentiektől eltérő módon használni tilos, továbbá az átvett, de hordozón el nem helyezett hologramos
címkék harmadik személy birtokába/használatába nem adható át.

Az egyedi, megrendelésre épített személyi számítógépekre is vonatkozik a jogdíjfizetési kötelezettség?
Igen, a jogdíjfizetési kötelezettség az egyedi, megrendelésre összeszerelt számítógépekre is vonatkozik. Az
összeszerelt gépek esetén a géphez tartozó megrendelés szerint beépített tárolókapacitás alapján
szükséges a jogdíj megfizetése, és a hologramos címke felhelyezése. Az ilyen típusú számítógépeknél
javasoljuk a a hátsó részen, a perifériák ki/bemeneti paneljára felragasztani a hologramos matricát. A
részletekről munkatársaink adnak felvilágosítást.
Több tároló esetén hogy kerül kiszámításra a fizetendő jogdíj és hány darab matricát kell felragasztani?
Több típusú tároló megléte vagy beépítése esetén a tárolók összkapacitása a jogdíjszámítás alapja.
Példaként: egy 250 Gb-os SSD és egy 3 TB-os HDD esetén az összkapacitás 3250 GB, mely alapján a jogdíjat
szükséges megfizetni.
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A tárolóra (merevlemezre) kell felhelyezni a hologramos matricát?
Nem. Valamennyi esetben a számítógépre (vagy annak csomagolására) kell a hologramos matricát
felhelyezni.
A beépíthető merevlemezek jogdíjkötelesek?
A beépíthető merevlemezek nem jogdíjkötelesek. A jogdíjközlemény az asztali és személyi számítógépeket
nevesíti, mint eszközöket, nem pedig a beépíthető (belső SSD, belső HDD, eMMC) háttértárakat. Ezen kívül
továbbra is jogdíjkötelesek a külső háttértároló eszközök az Ü20 tarifa 12. pontja alapján .
Ha végfelhasználó adattárolási kapacitás bővítését kéri a számítógépen milyen jogdíj fizetendő?
Amennyiben a végfelhasználó a megvétel előtt kér bővítést, akkor értelemszerűen a megnövelt kapacitás
után fizetendő a jogdíj. Amennyiben az átvétel után, utólag kér bővítést, akkor a korábban már
felragasztott hologramos címke jelzi a jogdíjfizetést. Ebben az esetben a jogdíj megfizetőjének korrekciót
kell bejelentenie, és a különbözetről jogdíjfizetési értesítőt kap.

Nagy helyet foglal a memóriából az operációs rendszer és az előretelepített programok. A
jogdíjfizetésnél ezután is kell fizetni?
Igen, a jogdíjat a névleges tárolókapacitás után kell megfizetni, függetlenül attól, hogy operációs
rendszerrel, vagy egyéb más telepített programokkal kerül forgalomba. 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, a jogdíj mértékének megállapítását és a
díjfizetés ellenőrzését 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.

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 erre a felújított, javított gépbe
eredetileg beépített tárkapacitásra nem kell kétszer megfizetni a jogdíjat. Ugyanakkor cseregépre, ami a
fogyasztó birtokába kerül, ugyanúgy kell teljesíteni az adatszolgáltatást és a díjfizetést, mint az egyéb
számítógépekre. Az eljárás részleteivel kapcsolatban keresse kollégáinkat!
A hologramos címkét kapacitások alapján kell felragasztani a termékekre?
Igen. A címkén nincs meghatározva a kapacitás, a matrica sorszáma állapítják meg ellenőreink, hogy milyen
kapacitásra adták ki azt. Az átvett hologramos matricákat ezért érdemes a sorszámok és kapacitások szoros
nyilvántartásával kezelni. Ha ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy alacsonyabb kapacitásra
megváltott matrica kerül egy nagyobb tárkapacitású gépre, a matricát átvevő kötelezett köteles az ennek
alapján kiállított jogdíjfizetési értesítő szerinti jogdíjkülönbözet összegét megfizetni.
Van-e lehetőség kedvezményes jogdíjfizetésre?
A szükséges feltételek fennállása és vállalása mellett valamennyi partnerünk részére lehetőséget
biztosítunk kedvezményes jogdíjfizetésére. A kedvezményes jogdíj mértéke egységesen 10 %, mindkét
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(asztali és hordozható) kategóriában. A jogdíjkedvezmény igénybevételének feltételeit az Ü-PC-20
díjszabás II. fejezetének 1.2. pontja határozza meg, és a jogdíjkedvezmény az erről szóló szerződés egyedi
megkötése után vehető igénybe. Az eljárás részleteivel kapcsolatban keresse kollégáinkat!
Közbeszerzés, vagy központosított közbeszerzés keretében beszerzett számítógépek esetén kell-e
jogdíjat fizetni?
Amennyiben a felhasználás professzionális jellege igazolható, a hordozó mentesül a jogdíjfizetés alól és
hologramos matrica használata sem szükséges. A jogdíjmentességet alátámasztó dokumentumokat az
adatszolgáltató köteles az ARTISJUS felé megküldeni és a dokumentumok alapján az ARTISJUS döntést hoz
a jogdíjmentességéről, vagy annak elutasításáról. A szükséges dokumentumok körét a díjszabás
tartalmazza: https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2020/01/U20_PC_tarifa.pdf
Kizárólag intézményi, vállalati felhasználásra beszerzett számítógépek esetén kell-e jogdíjat fizetni?
Amennyiben a felhasználás professzionális jellege igazolható, a hordozó mentesül a jogdíjfizetés alól és
hologramos matrica használata sem szükséges. A jogdíjmentességet alátámasztó dokumentumokat az
adatszolgáltató köteles az ARTISJUS felé megküldeni és a dokumentumok alapján az ARTISJUS döntést hoz
a jogdíjmentességéről, vagy annak elutasításáról. A szükséges dokumentumok körét a díjszabás
tartalmazza: https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2020/01/U20_PC_tarifa.pdf

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

Kérjük – amennyiben az Önök vállalkozásában (áruházaiban, áruházláncában) nem kizárólag központi
beszerzés történik -, hogy jelen levelünk tartalmáról az egyes áruházak beszerzésért felelős vezetőit is
szíveskedjék tájékoztatni.

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő bármely kérdés esetén, szívesen állunk rendelkezésére az
info@artisjus.com email címen.

Tisztelettel:

Kitzinger Dávid
főosztályvezető
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