IGÉNYBEJELENTÉS RENDKÍVÜLI JOGDÍJELŐLEG KIFIZETÉSÉRE
Az igényt számítógépen töltse ki és az EJI-nél regisztrált e-mail címéről, mellékletként küldje meg
a jogdijeloleg@eji.hu e-mail címre.
Név:
Anyja neve:
Lakcím irányítószáma:

1. AZ IGÉNYLŐ ADATAI
Születési ideje:
Telefonszáma:
Város:
Utca, házszám:

2. A JOGDÍJELŐLEG KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZATOK
A kifizetni kért rendkívüli jogdíjelőleg összege:
Ft (Az igényelt előleg összege legfeljebb
500.000 Ft, az Útmutató 2. pontja esetében legfeljebb 1 millió Ft lehet)
A rendkívüli jogdíjelőleget az SZJA levonását követően az EJI-nél nyilvántartott bankszámlámra
kérem kifizetni VAGY
A rendkívüli jogdíjelőleget az EJI által nyilvántartott egyéni vállalkozásom vagy gazdasági
társaságom számára kérem kifizetni, az erről kiállított és az EJI részére megküldött számla
ellenében.
3. TOVÁBBI NYILATKOZATOK

kijelentem, hogy a 2020-ban és 2021-ben egyetlen alkalommal sem részesültem az EJI által
a koronavírus-járvány okán kifizetett rendkívüli szociális támogatásából;
elfogadom, hogy a kifizetésre kerülő jogdíjelőleg teljes összege beszámításra kerül a 2021ben esedékessé váló jogdíjamba, ha pedig ez nem lehetséges, akkor a beszámítás a
következő évek jogdíjkifizetés(ei) során történik meg;
tudomásul veszem, hogy a közteherviselés tekintetében a részemre felosztott jogdíjak
kifizetése a 2. pontban tett nyilatkozatommal azonos módon történik mindaddig, amíg a
kifizetett rendkívüli jogdíjelőleg teljes összege beszámításra nem kerül.
Kijelentem, hogy az űrlapon feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak.
Kelt:

, 2021.

hó

napján

A KITÖLTÖTT ŰRLAPOT NE FELEJTSE EL ELMENTENI ÉS MEGKÜLDENI!
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ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS KITÖLTÉSÉHEZ

1. Milyen feltétele van a rendkívüli jogdíjelőlegnek? A jogdíjelőleget az EJI annak az általa
képviselt előadóművésznek biztosítja, aki
a) 2020-ban és 2021-ben nem részesült az EJI által a koronavírus-járvánnyal összefüggésben
megállapított rendkívüli szociális támogatásban, továbbá
b) a 2018., 2019. és 2020. években az EJI által megállapított jogdíjának éves átlaga elérte az
1 millió Ft-ot.
2. Milyen összegű jogdíjelőleg fizethető ki? A jogdíjelőleg összege legfeljebb 500.000 Ft lehet,
ha azonban a 2018., 2019. és 2020. évek jogdíjátlag eléri a 2 millió Ft-ot is, úgy a jogdíjelőleg
maximális összege 1 millió forint.
3. Mi az igénylés benyújtásának határideje? A rendkívüli jogdíjelőleg iránti igény benyújtási
határideje a koronavírus-járvány miatt az Országgyűlés által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. nap, de legkésőbb 2021. június 30. 24:00 óra.
4. Mikor fizeti ki a rendkívüli előleget az EJI? Az Elnökség által jóváhagyott kérelmek esetén a
rendkívüli jogdíjelőleget a döntéshozatal napját követő 5 napon belül kell kifizetni.
5. Kik döntenek az igényekről? A rendkívüli jogdíjelőlegről az EJI Elnöksége dönt.
6. Nyilvánosságra kerül, hogy jogdíjelőlegben részesültem? Nem.
7. Hova fordulhatok további információért? Az igény benyújtásával kapcsolatos segítség a
jogdijeloleg@eji.hu e-mail címen kérhető.
8. Adatvédelmi tájékoztató: Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület az Ön, illetve a melléklet
szerinti személyek adatait az Ön, illetve az adatkezeléssel érintett más személyek kifejezett
hozzájárulása alapján a közös jogkezelés céljából, ezen belül a jogdíjkifizetés megállapítása és
kifizetése érdekében kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön és az érintett személyek kifejezett
hozzájárulása. Az adatok törlési határideje: Jogdíjfelosztással kapcsolatos döntés elévülési ideje,
illetve számviteli szabályok szerint, amelyik későbbi
Az adatkezelő neve: Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (1033 Budapest, Vörösvári út 101.,
tel: +36 1 479-5164, e-mail: info@eji.hu). Az adatkezelés önkéntes, de az adatok hiányában az EJI
nem tud az Ön számára rendkívüli szociális támogatást megállapítani, illetve kifizetni. Ön az EU
Általános Adatvédelmi Rendelete alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén
kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az EJI tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt
végzettadatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A
NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Jogainak megsértése esetén Ön
bírósághoz is fordulhat.
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