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ARTISJUS ONLINE RENDSZER ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Szolgáltató adatai: 
 
Szolgáltató neve:  ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET 
Szolgáltató székhelye:  1016 Budapest, Mészáros u. 15-17. 
Szolgáltató elérhetősége: info@artisjus.com  
Szolgáltató adószáma:  18084032-2-44 
Nyilvántartási szám:  Fővárosi Törvényszék 7294/2014 (Pk.61.221/1996/1.) 
Engedélyszám:  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. december 16-i közleménye 

(Hivatalos Értesítő 2014/64. szám, 13567. oldal) 
Tárhely-szolgáltató adatai: ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET 
 
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: Artisjus) a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös 
kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) rendelkezéseinek megfelelően létrejött és működő 
közös jogkezelő szervezet, amely a szerzői művekhez (már nyilvánosságra hozott, nem dramatikus 
zeneművekhez és irodalmi művekhez) kapcsolódó és a felhasználás jellege, illetve körülményei miatt 
egyedileg nem gyakorolható szerzői jogok érvényesítését, e körben a felhasználás engedélyezését, a 
jogdíjak és a felhasználás egyéb feltételeinek megállapítását, a jogdíjak beszedését és felosztását végzi. 
 
Az Artisjus által gyakorolt szerzői vagyoni jogok köre, az általa képviselt jogosultak, valamint az Artisjus 
egyéb nyilvántartási adatai a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint felügyeleti szerv által a közös 
jogkezelő szervezetekről vezetett közhiteles nyilvántartásban az alábbi linken tekinthető meg: 
 
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/artisjus 
 
2. Az Artisjus Online Rendszer 
 
Az Artisjus Online Rendszer mindazon szolgáltatások összessége, amelyeknek célja annak lehetővé 
tétele, hogy az Artisjus Online Rendszer használatával a szolgáltatás igénybe vevője, mint az Szjt. 
szerint Felhasználónak minősülő személy az Szjt. szerinti bejelentési, jogdíjfizetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségeit elektronikus úton is teljesíthesse. 
 
Az Artisjus Online Rendszerben nyújtott szolgáltatások az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, 
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény rendelkezései szerint Magyarországra irányuló elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatásnak minősülnek. 
 
3. Az Artisjus Online Rendszer elérhetősége 
 
Az Artisjus Online Rendszer szolgáltatásai igénybevételének indítása az alábbi honlapról 
kezdeményezhető: www.artisjus.hu  
 
Az Artisjus az Artisjus Online Rendszer elérhetőségének megváltozásáról, az Artisjus Online Rendszer 
keretében nyújtott szolgáltatások változásairól a jelen általános szerződési feltételekben 
meghatározottak szerint elektronikus úton értesíti a szolgáltatásokat igénybe vevő személyeket. 
 
4. Az Artisjus Online Rendszer igénybevétele 
 
Az Artisjus Online Rendszer szolgáltatásainak igénybevételére a www.artisjus.hu honlapon keresztül 
regisztrált személyek jogosultak. 

mailto:info@artisjus.com
http://kjk.sztnh.gov.hu/szervezetek/adatlapok/artisjus
http://www.artisjus.hu/
http://www.artisjus.hu/
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A regisztrációhoz az igénybe vevő köteles megjelölni a szolgáltatás igénybe vétele során általa 
használni kívánt felhasználó nevet, valamint 
 
1. szervezet (pl. gazdasági társaság, civil szervezet stb.) esetén: 

- az igénybe vevő szervezet elnevezését, 
- az igénybe vevő szervezet székhelyét, 
- az igénybe vevő szervezet adószámát és nyilvántartási számát, 
- az igénybe vevő szervezet nyilatkozatát az esetleges alanyi ÁFA mentességről, 
- az igénybe vevő szervezet nevében a regisztrációt végző természetes személy nevét és 

tisztségét, e-mail címét (a továbbiakban: E-mail cím) és telefonszámát, 
 
2. természetes személy (pl. egyéni vállalkozó) esetén: 

- az igénybe vevő személy nevét, 
- az igénybe vevő személy lakcímét, 
- az igénybe vevő személy nyilvántartási számát (amennyiben ilyennel rendelkezik),  
- az igénybe vevő személy születési helyét és idejét, anyja nevét, e-mail címét (a továbbiakban: 

E-mail cím) és telefonszámát. 
 
A fentieken túlmenően az igénybe vevő köteles megjelölni az igénybe vevő adatkezeléshez hozzájáruló 
nyilatkozatát és elfogadó nyilatkozatát a www.artisjus.hu honlap használatának és Artisjus Online 
Rendszer szolgáltatásai igénybevételének felhasználási feltételeiről. 
 
A regisztráció során megadott adatokat az Artisjus a bárki számára elérhető, nyilvános és közhiteles 
nyilvántartásokban ellenőrzi, és valótlan adatok közlése, vagy a honlap szolgáltatásainak igénybe 
vételére fennálló jogosultság hiánya esetén fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások igénybevételét 
megtagadja. 
 
Az Artisjus a regisztrációt követő legkésőbb 3 (három) napon belül az igénybe vevő részére, az igénybe 
vevő E-mail címére megküldi a www.artisjus.hu címen elérhető szolgáltatások tényleges igénybe 
vételéhez szükséges jelszót és a regisztráció aktiválásához szükséges linket. 
 
Az igénybe vevő a szolgáltatásokat kizárólag az általa a regisztráció során megadott felhasználónévvel 
és az Artisjus által megadott jelszóval veheti igénybe (a továbbiakban: Belépési Információk). Az 
igénybe vevő a regisztráció aktiválását követően jogosult az Artisjus Online Rendszer aktuálisan 
elérhető szolgáltatásait használni, funkcióit kiválasztani. 
 
Az igénybe vevő az Artisjus által megadott jelszót az aktiválást követően tetszőleges alkalommal 
jogosult megváltoztatni. 
 
Az igénybe vevő kijelenti, hogy a Belépési Információkkal történő bejelentkezéssel a www.artisjus.hu 
címen elérhető szolgáltatásokon keresztül tett nyilatkozatokat saját nyilatkozatának ismeri el és 
kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az Artisjus Online Rendszert kizárólag a honlapon nyújtott 
szolgáltatások jogszerű igénybe vétele céljából használja fel. 
 
5. Az Artisjus Online Rendszeren keresztül nyújtott szolgáltatások 
 
Az Artisjus az Artisjus Online Rendszeren keresztül – a fejlesztési munkák ütemezésének megfelelően 
– az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
 

- 5.1. az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy szervezésében 
megvalósuló eseti vagy állandó rendezvények előzetes és utólagos elektronikus bejelentése, 

http://www.artisjus.hu/
http://www.artisjus.hu/
http://www.artisjus.hu/
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ideértve különösen a jogdíj megállapításához szükséges és a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló 
adatszolgáltatást [2017. március 1. napjától elérhető] – Rendezvény Modul; 
 

- 5.2. az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy által fizetendő, 
a felhasználásra irányadó jogdíjközlemény szerint megállapított jogdíjat tartalmazó 
jogdíjfizetési értesítő elektronikus bizonylat formájában történő kiállítása (a továbbiakban: E-
értesítő) és hozzáférhetővé tétele [nem elérhető]; 
 

- 5.3. az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy által a kiállított 
E-értesítő alapján ténylegesen megfizetett jogdíjról elektronikus számla (a továbbiakban: E-
számla) kibocsátása és hozzáférhetővé tétele [nem elérhető]; 
 

- 5.4. az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy által 
megvalósított szerzői jogi felhasználással kapcsolatos Artisjus nyilatkozatok, fizetési 
felszólítások elektronikus okirat formájában történő kiállítása és hozzáférhetővé tétele [nem 
elérhető]; 
 

- 5.5. az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy részére a 
szolgáltatások igénybe vétele során megadott adatok, kiállított és hozzáférhetővé tett 
okiratok, nyilatkozatok a törvényi előírásoknak megfelelő, de legalább 3 (három) évig a 
Felhasználó rendelkezésére tartása [2017. március 1. napjától elérhető]; 
 

- 5.6. az igénybe vevőtől, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy beérkezett 
nyilatkozatok beérkezésének visszaigazolása és az Artisjus általi feldolgozás állapotának e-mail, 
illetve a felhasználói fiók útján történő visszaigazolása, ideértve esetleges hiányok esetén a 
hiánypótlásra felszólítást is [2017. március 1. napjától elérhető]; 

 
6. Az igénybe vevő Felhasználó jogai és kötelezettségei 
 
6.1. Az Artisjus Online rendszer használata során az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében 

Felhasználónak minősülő személy köteles: 
 
a) mind a regisztráció, mind az Artisjus Online Rendszer szolgáltatásainak igénybevétele során az 

általában elvárható gondossággal eljárni. 
 
Az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy a regisztráció, 
valamint az Artisjus Online Rendszer szolgáltatásainak igénybevétele során az Artisjusnak 
eljuttatott adatok, nyilatkozatok tartalmáért felelősséggel tartozik, azaz az igénybe vevő az adatok 
megadásával és az információk közlésével az adatok, nyilatkozatok valódiságáért helytáll. 
 

b) az E-mail címére, illetve a felhasználói fiókjába az Artisjustól beérkező értesítéseket és 
küldeményeket átvenni (letölteni), és erről haladéktalanul visszaigazolást küldeni. Az igénybe vevő 
tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaigazolás az Artisjushoz a küldemény elküldését követő 
5 (öt) napon belül nem érkezik meg, úgy a küldemény az elküldését követő 6. (hatodik) napon 
kézbesítettnek tekintendő. 
 

c) E-mail címének esetleges megváltozását az Artisjus részére elektronikus úton bejelenteni. 
 

Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a változás-bejelentés elmaradásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő esetleges károkért a Felhasználó felel. 
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Az igénybe vevő felel a Belépési Információk használatáért és azok biztonságáért, így különösen 
köteles azokat titkosan kezelni, az azokhoz hozzáférésre nem jogosult személyek esetleges 
hozzáférése ellen szükséges intézkedéseket megtenni. Ha az igénybe vevő észleli, hogy a Belépési 
Információkat illetéktelen személy használja, köteles azt az Artisjusnak bejelenteni. A bejelentést 
megelőzően tett nyilatkozatok az igénybe vevő nyilatkozatának minősülnek. Az e kötelezettségek 
elmulasztásából vagy megszegéséből eredő esetleges károkért az igénybe vevő felel. 

 
6.2. Az Artisjus Online Rendszer használata során az igénybe vevő Felhasználó jogosult az Artisjus 

részére az általa végzett felhasználással, az erre kötött felhasználási szerződéssel, illetve az Artisjus 
felé fizetendő jogdíjjal kapcsolatos nyilatkozatokat – az aktuálisan elérhető szolgáltatások körében 
– kizárólag az Artisjus Online Rendszeren keresztül, megküldeni (postai úton történő másolat 
küldése nélkül). 

 
6.3. Az igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges elírásból, számolási vagy számítási hibából, 

valamint adminisztratív hiányosságból eredő adatszolgáltatási hiba javítására az Artisjus Online 
Rendszerben nincs lehetőség, az ilyen hibák javítását papír alapon, a hibát okát tartalmazó kérelem 
és a helyes adatot tartalmazó és azt alátámasztó okiratok megküldésével javíthatja. 

 
7. Az Artisjus Online Rendszer egyes szolgáltatásaira vonatkozó különös szabályok 
 
7.1. Az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy tudomásul veszi, hogy 

az 5.1. pont szerinti bejelentéssel, a rendezvény és a jogdíjfizetés alapjául szolgáló adatok 
megadásával és beküldésével arról nyilatkozik, hogy az adott rendezvényt megszervezi és azon 
szerzői művek olyan felhasználását végezi, amelyre felhasználási engedélyt az Artisjus ad, és ezáltal 
a terhére jogdíjfizetési kötelezettség keletkezik. A felhasználás bejelentése és az arra vonatkozó 
adatszolgáltatás alapján az Artisjus jogdíjfizetési értesítőt állít ki, és az igénybe vevő az abban 
meghatározott jogdíj megfizetésére köteles. Az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében 
Felhasználónak minősülő személy tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedélyt a jogdíjfizetési 
értesítőben meghatározott jogdíj megfizetésével szerzi meg, és a jogdíj megfizetésével az Artisjus 
és közötte az adott rendezvény tekintetében a megfizetett jogdíj erejéig az Artisjus díjszabásának 
megfelelő felhasználási szerződés érvényessé válik. 
 

7.2. Az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy és az Artisjus 
jogviszonyára (a bejelentésre, a jogdíjfizetésre és a felhasználás engedélyezésének feltételeire és 
a felhasználási szerződésre az Artisjus alábbi díjszabása vonatkozik: 

 

SZ jelű díjszabás: https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/koncert-rendezveny/tarifa-2/ 
 

7.3. Az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy jogosult az 5.1. pont 
szerinti, a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatszolgáltatási kötelezettségét (a továbbiakban: 
műsorközlés) – választása szerint –fellépő, azaz a rendezvényen a zeneművek nyilvános előadását 
személyes előadóművészi teljesítménnyel megvalósító személy közreműködésével teljesíteni. 
Amennyiben fellépő közreműködésével történő műsorközlést választja, köteles a fellépő által 
megadott műsorközlést – az Artisjustól kapott értesítést követően – ellenőrizni, és azt elfogadni 
vagy elutasítani. Az igénybe vevő, mint az Szjt. értelmében Felhasználónak minősülő személy 
tudomásul veszi, hogy amennyiben az Artisjustól kapott értesítést követő 15 (tizenöt) napon belül 
nem nyilatkozik a fellépő általi műsorközlés elfogadásáról vagy elutasításáról, úgy akként 
tekintendő, hogy a fellépő általi műsorközlést elfogadta. tekintendő. A fellépő általi műsorközlés 
elmaradásáért, vagy a műsorközlés hiányos vagy hibás teljesítéséért a felelősség a Felhasználót 
terheli. 

 

https://www.artisjus.hu/felhasznaloknak/koncert-rendezveny/tarifa-2/
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8. A szolgáltatások igénybe vételének felfüggesztése, letiltása 
 
Amennyiben az igénybe vevő Felhasználó a Belépési Információkat egymás követő 3 (három) 
alkalommal helytelenül adja meg, úgy az Artisjus Online Rendszer szolgáltatásainak igénybevételét az 
Artisjus 24 (huszonnégy) órára felfüggesztheti. A 24 (huszonnégy) óra elteltével az Artisjus Online 
Rendszer szolgáltatásait az által utoljára használt Belépési Információk helyes megadásával újra 
igénybe veheti. 
 
Az Artisjus a Belépési Információkkal való visszaélés gyanúja esetén az igénybe vevő Felhasználó E-mail 
címére küldött egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatások igénybevételét letiltani. 
 
9. Adatvédelem 
 
Az Artisjus a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele során a bejelentett felhasználás 
szerzői jogosítása, a felhasználási szerződések létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 
teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal és a 
bejelentett felhasználással kapcsolatos szerződéses és szerződésen kívüli követelések érvényesítése 
céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat 
és lakcímet. 
 
Az Artisjus a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele során a bejelentett felhasználás 
szerzői jogosítása, illetve a létrejött felhasználási szerződésből származó díjak számlázása céljából 
kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos 
természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének 
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 
 
Az Artisjus a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások nyújtása céljából kezelheti azon személyes 
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban 
ezen adatokat csak a szükséges mértékben és ideig kezelheti. 
 
Az Artisjus a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétele során a fentiek szerint kezelt 
adatokat csak az érintett külön hozzájárulása esetén jogosult továbbítani, piackutatás vagy hírlevél 
küldése céljából kiadni. 
 
Az Artisjus az igénybe vevő Felhasználó részére a regisztráció fennállása során folyamatosan biztosítja, 
hogy az igénybe vevő Felhasználó a kezelt adatai köréről kérésére felvilágosítást kapjon, valamint, az 
Artisjus részére az adatkezelést megtiltsa. Az Artisjus azonban felhívja az igénybe vevő Felhasználó 
figyelmét arra, hogy az adatkezelés megtiltása azzal a következménnyel jár, hogy a honlapon keresztül 
nyújtott szolgáltatásokat a továbbiakban nem tudja igénybe venni. 
 
10. Az Artisjus Online Rendszer igénybevételének technikai feltételei 
 
A böngészőre vonatkozó feltételek: a böngészőnek támogatnia kell a CSS3 stílusjelöléseket; az ajánlott 
böngészők és minimális verziószámaik: Internet Explorer 10, Firefox 29, Google Chrome 26, Safari 9, 
Opera 23. 
 
Az Artisjus ezúton tájékoztatja az igénybe vevőket, hogy még abban az esetben is, ha az igénybe vevő 
által használt készülék teljesíti is a fenti technikai feltételeket, a készülék típusától és gyártójától 
függően előfordulhat, hogy az Artisjus Online Rendszer szolgáltatásai nem elérhetők, amelyekért az 
Artisjus felelősséggel nem tartozik. 
 
11. Titokvédelem 
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A felek kölcsönösen kötelesek az E-mail címükre és a felhasználói fiókjukba érkező küldeményeket 
bizalmasan/titkosan kezelni, az így tudomásukra jutott tényeket, adatokat, információkat nem 
hozhatják harmadik személyek tudomására (kivéve a bíróságokat és hatóságokat). 
 
Az igénybe vevő Felhasználó köteles az E-mail címre és a felhasználói fiókjába érkező küldeményekhez 
való hozzáférés biztonságát biztosítani, a hozzáférésre nem jogosult személyek esetleges hozzáférése 
ellen szükséges intézkedéseket és lépéseket megtenni. Az e kötelezettségek elmulasztásából vagy 
megszegéséből eredő esetleges károkért Felhasználó felel. 
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Artisjus által a részére küldött nyilatkozatok és iratok, azok 
hozzáférhetővé tételének időpontjában hatályossá válnak. A Felhasználó köteles az Artisjustól 
beérkező küldeményeket átvenni (megtekinteni, lementeni, illetve letölteni). Felhasználó tudomásul 
veszi, hogy amennyiben a részére küldött nyilatkozatokat és iratokat a hozzáférhetővé tételt követő 5 
(öt) napon belül nem vesz át (tekinti meg, menti le illetve tölti le), akkor úgy kell tekinteni, hogy a 
küldemény tartalmát a hozzáférhetővé tételét követő 6. napon megismerte.  
 
12. Iratok megőrzése 
 
Az Artisjus a nyilatkozatokat és iratokat elektronikus formában a mindenkor hatályos jogszabályokban 
meghatározott ideig őrzi meg. Ha a megőrzésre külön jogszabályi kötelezettség nincs, az Artisjus az 
elektronikus nyilatkozatokat és iratokat 3 (három) évig őrzi meg. 
 
Az Artisjus Online Rendszeren keresztül [elektronikusan] küldött iratok, tett nyilatkozatok tartalmi 
követelményeit a vonatkozó jogszabályok, a felek közötti felhasználási szerződések és az Artisjus 
vonatkozó mindenkori díjszabásai határozzák meg. A Felek kötelesek az elektronikusan küldött iratokat 
és nyilatkozatokat e szabályok által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő 
módon kiállítani és továbbítani. 
 
13. Az Artisjus Online Általános Szerződési Feltételek hatálya, elérhetősége, változásai, nyelve 
 
Az Artisjus Online Rendszer jelen általános szerződési feltételeinek hatálya az Artisjus Online Rendszer 
igénybevételét kezdeményező személyekre, és a szolgáltatásokat igénybe vevő személyekre terjed ki. 
 
A jelen általános szerződési feltételek a www.artisjus.hu honlapon bármikor elérhetőek, azokról a 
szolgáltatás igénybe vevője tárolható másolatot készíthet. A www.artisjus.hu honlapon közzétett 
általános szerződési feltételek megváltozásáról az Artisjus az igénybe vevő részére az igénybe vevő 
Felhasználó E-mail címére értesítést küld és azt a honlapján is közzéteszi. 
 
A jelen általános szerződési feltételek és a www.artisjus.hu honlapon igénybe vehető szolgáltatások 
ügyintézési nyelve a magyar. 
 
14. Alkalmazandó jog 
 
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a szerzői joghoz kapcsolódó 
jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (Kjkt.) és a mindenkor hatályos adó- és számviteli 
jogszabályok rendelkezései irányadók, valamint az Artisjus mindenkor hatályos, a Hivatalos Értesítőben 
és a www.artisjus.hu honlapon közzétett díjszabásai irányadók. 
 

*** 
Budapest, 2017. február 27. 
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