Tárgy: VIVA TV – korrigált televíziós felosztás június 27-én
-

A VIVA TV új adatszolgáltatása alapján javítottuk a felosztást (2015. 1-3. negyedév)
Ismételten elvégeztük a teljes TV-felosztást
Ezzel hétfőn olyan helyzetbe kerül minden szerző, mintha májusban eleve helyesen kapott
volna jogdíjat

Mint korábban írtuk https://dalszerzo.hu/2016/05/20/viva-tv-adatszolgaltatasi-problemak/ , 2016.
májusi jogdíjfelosztásunkból hiányzott a VIVA TV konkrét zenei elhangzásai adatainak (videoklipek)
egy része, így ezen művek után jogdíjfelosztás és -kifizetés nem történt.
Pár nappal később arról tudtunk tájékoztatást adni https://dalszerzo.hu/2016/05/27/frissinformacio-viva-tv-adatszolgaltatasi-problemak/, hogy a VIVA TV-től kapott kiegészítő
adatszolgáltatás miatt a 2015. január-szeptemberi időszak elhangzásait ki tudjuk fizetni a
Nagyfelosztás #2 időpontjában.
Ez a jogdíjfelosztás most sikeresen lezajlott, a TV-jogdíjak helyes kifizetése 2016. június 27-én
(hétfőn) megtörténik.
Ez azt jelenti, hogy minden szerző pontosan olyan helyzetbe kerül, mintha a késve érkezett adatok
már a májusi felosztás előtt, időben meglettek volna.
Néhány fontos kiegészítő információ:

1. 2015 Q4 VIVA elhangzások
A 2015. október-decemberi VIVA elhangzásokról továbbra sem kaptunk a csatornáról
adatszolgáltatást, ezek tehát továbbra is hiányoznak a kifizetésből. Ha sikerül a csatornának ezt a
hiányt pótolni, ezek az elhangzások a 2017. májusi felosztásba tudnak majd bekerülni.
(Természetesen erről folyamatosan történik egyeztetés az ott dolgozó szakemberekkel.)

2. Májusi „túlfizetés”
Mivel a VIVA TV jelentős számú elhangzása hiányzott májusban, az akkor kifizetett összegek minden
elhangzást kissé túlértékeltek. Az új felosztásban, most júniusban, mindenkinél már az új, helyes
elhangzásonkénti összegek szerepelnek.
Egy elhangzás értéke megtekinthető a televíziós jogdíjkalkulátorunkban:
https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/televizios-jogdijkalkulator/
Vannak szerzők, akik a fenti okok miatt májusban magasabb összegű jogdíjkifizetést kaptak, mint
amennyi a helyes adatok szerint járt volna. A szerzői Vezetőség döntése alapján tőlük ezt a plusz
kifizetést semmilyen formában nem kérjük vissza.

3. SZIR / Szerzői jogdíjértesítő
A televíziós jogdíjfelosztások újbóli elvégzése miatt a SZIR-ben is egyedi megoldást kellett találnunk a
helyes adatok megmutatására. A SZIR-ben a televíziós adatok csak egyszer, és már a helyes,
júniusban kalkulált számokkal szerepelnek.

Igyekeztünk mindezeket a bonyolult változásokat világosan leírni a SZIR-ben. Amennyiben a májusi és
a júniusi kifizetés közötti különbség a SZIR-ből mégsem lenne érthető Önnek, természetesen a Szerzői
Ügyfélszolgálat munkatársai segítenek értelmezni a számokat.
Köszönjük megértését és türelmét,
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