
SZEMÉLYI ADATLAP / PERSONAL DATA SHEET artisjus
Please complete it in block letters. In case of new registration all fields must be filled out.
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni. Új regisztráció esetén minden mező kitöltése kötelező.

      
                                                                           

  
   

     
                                                                          

  
  

My Place of Birth [Name of the Town]: My Date of Birth (Year, Month, Day): 
Születési helyem [város neve]: Születésem ideje (év, hónap, nap): 

                   
My Mother’s Birthname [Forename(s) and Family Name]: My Nationality:
Édesanyám születési neve(i) [Családi és utóneve(i)]: Állampolgárságom:

      
My Permanent Address (Postcode, Number, Street, City, Country):
Állandó lakcímem (Irányítószám, város, utcanév, házszám, ország): 

   
My Postal Address (Postcode, Number, Street, City, Country): 
Értesítési címem (Irányítószám, város, utcanév, házszám, ország):

   

  
      

  

I AM A / SZERZŐI MINŐSÉG

composer  / zeneszerző        lyricist / szövegíró           writer, poet / irodalmi szerző          heir  / jogutód  

My Hungarian Taxpayer Identification Number (a 10-digit-number beginning with 8):
A magyarországi adóazonosító jelem (tízjegyű szám, amely 8-assal kezdődik):

          
or for lack of this Hungarian TIN / vagy magyar adóazonosító jel hiányában 

  
For lack of a Hungarian TIN, I ask you to apply on my behalf to the National Tax and Customs Administration of Hungary for a TIN.

 
Mivel még nincs magyarországi adóazonosító jelem, megbízom Önöket azzal, hogy azt részemre, helyettem és nevemben, 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál megszerezzék.

DATA OF THE BANK ACCOUNT IN MY OWN NAME / A SAJÁT NEVEMEN VEZETETT BANKSZÁMLA ADATAI

      
                                            

     
   

      
                                            

     
   

      
                                            

  
   

My Forename(s) and Family Name: 
Családi és utóneve(i)m:                                                                          

Name of the Bank: 
A bank neve:

My e-mail address: 
E-mail  címem:

Mobile (+country code, e.g. +36101111111): 
Mobiltelefonszám:

My Birthname [Forename(s) and Family Name]:
Születési nevem [Családi és utóneve(i)m]:

Full Address of the Bank:
A bank címe:

Swift / BIC Code of the Bank: 
A bank Swift / BIC Code-ja:

8



                                                                       
  

                   
  

                     

  

I declare that I have read Artisjus’ General Privacy Policy for copyright holders, which is available on the www.artisjus.hu website at the following link: https://www.
artisjus.hu/wp-content/uploads/2022/07/Altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_szerzoi_jogi_jogosultak_reszere_20220801.pdf. I declare that the disclosed infor-
mation is valid and I am obliged to inform Artisjus immediately of any changes regarding my personal data. I acknowledge that I will be liable and responsible for 
any damages or other consequences resulting from my failure to notify such changes.

Kijelentem, hogy megismertem az Artisjus szerzői jogosultak részére szóló általános adatkezelési tájékoztatóját, amely a www.artisjus.hu weboldalon a Rólunk/
Egyesület/Szabályzatok/Adatkezelésről szóló tájékoztatók rész alatt az alábbi linken érhető el: https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2022/07/
Altalanos_adatkezelesi_tajekoztato_szerzoi_jogi_jogosultak_reszere_20220801.pdf. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és azok
megváltozását köteles vagyok haladéktalanul bejelenteni az Artisjushoz. Tudomásul veszem, hogy a változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért,
illetve egyéb következményekért felelősség és helytállási kötelezettség terhel.

PLACE AND DATE OF SUBMISSION / BEJELENTÉS HELYE, DÁTUMA

 
    20 

 

   

YEAR 
    

MONTH 
   

DAY

                                 ÉV                                        HÓNAP                                      NAP

                               
SIGNATURE IN PERSON / SAJÁTKEZŰ ALÁÍRÁS

TWO WITNESSES / KÉT TANÚ 
NAME / NÉV ADDRESS / LAKCÍM          SIGNATURE / ALÁÍRÁS

artisjus
Artisjus Member Services / Artisjus Szerzői Kapcsolatok (+36-1) 488 2666   I  szerzok@artisjus.com 

1016 Budapest, Mészáros utca 15-17. 

IBAN (International Bank Account Number) of my Account: 
A számlám nemzetközi száma (ún. IBAN-száma):

Currency: 
Devizaneme: 

My name as it is registered as the owner of my account: 
A nevem abban a formában, ahogyan az a bankszámla tulajdonosaként szerepel:
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