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CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁHOZ

HUNGART Egyesület részére
Budapest
Postafiók 59.
1363
Kérelmező:
Név (cégnév illetve kapcsolattartó):
Cím:
Telefon:
E-mail:
Adószám:
Kérem, hogy a következő oldal(ak)on felsorolt művészek általunk reprodukálni kívánt
alkotásainak jogosítási díját a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő
Társasága Egyesület díjszabása alapján (Hivatalos értesítő 2019/68.) – amely interneten
is megtekinthető, a www.hungart.org címen - szíveskedjenek kiszámítani, és a
felhasználást engedélyezni.
Reprodukciók megjelentetője/felhasználó:
A felhasználás helye (típusa - pl. könyv, folyóirat, plakát, kiállítás, egyéb):
A felhasználás reklám célú: igen – nem (a megfelelő rész aláhúzandó)
A kiadvány szerzője:
A kiadvány/kiállítás címe:
Megjelenés ideje (év/hónap):
Nyomdába adás tervezett ideje (év/hónap/nap):
Példányszám (reprodukció esetén):

*

a megfelelő rész aláhúzandó

A felhasználni kívánt művek felsorolása:
Szerző(k) neve

Mű címe (külföldi szerzők esetében
eredeti nyelven, illetve angolul is)

Reprodukció
mérete *
(1/1, ½, ¼, 1/8)

Felhasználás
speciális
jellemzője **

* A kiadvány oldalméretéhez viszonyítva.
** Itt kérjük jelölni, ha a reprodukció borítón szerepel.

A jogdíj kiszámításának kézhezvétele után vállalom, hogy a szerzői jogdíj összegét 10
napon belül a 10103173-40150323-00000006 számlaszámra átutalom. Az összeg
megérkezése után a HUNGART Egyesület postafordultával megküldi a számlát.
A felhasználási engedély a jogdíjnak a HUNGART Egyesülethez történő beérkezését
követően érvényes és hatályos.
A felhasználás feltételei:
• A szerző és a mű címének feltüntetése.
• A HUNGART © 2020 jel megfelelő feltüntetése.
• Egy mintapéldány megküldése a HUNGART részére.
• A műalkotások egészének látszódnia kell, tilos bármit rájuk nyomtatni,
megvágni.
…………………., 2020. ……………….
……………………………………….
Kérelmező
A kérelmet a tervezett felhasználás megkezdése előtt legalább 15 nappal, a Díjszabás,
Általános rendelkezések 3. pontja alá tartozó esetekben 30 nappal korábban kell benyújtani.
A késve beérkező, vagy a felhasználást követő kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési
kötelezettség alól, amely a jogdíj összegét meghaladja.
A jogosítási kérelem elfogadásának feltétele, hogy minden esetben a megadott
táblázatban, nyomtatott formában történjen az adatok rögzítése. Kézzel írott jogosítási kérelmet
a HUNGART Egyesületnek nem áll módjában elfogadni.
A kérelmeket aláírva, postai úton, illetve elektronikus formában is várjuk a
hungart@hungart.org e-mail címre.
Szerzői jogi védelem alá nem eső művekre jogosítást nem kell kérni!
(Nem tartoznak szerzői jogi védelem alá azon művek, melyek alkotói halálát követő év január
1-től számított 70 év eltelt.)

