
Szerzői Hírlevél 2011. szeptember – 2. 

1.       iTunes Store Magyarországon 

A zenerajongók 2011. szeptember 29-től Magyarországon is elérhetik az iTunes Store-t, a zeneszerzői és 

szövegírói jogokról kötött Artisjus-megállapodást követően.  

„Az Artisjus aktívan keresi a legális zenefogyasztás új csatornáit, mert fontosnak tartjuk, hogy a zenei 

tartalom fogyasztásából az alkotók is megkapják járandóságukat. Ezért kezdeményeztünk tárgyalásokat az 
iTunes-szal is” – mondja Szinger András, az Artisjus főigazgatója. – „Konstruktív tárgyalásokon vagyunk 

túl, így okkal bízunk abban, hogy az Apple személyében a hazai dalszerzők megbízható partnerrel 
gazdagodtak.” 

A letöltött, meghallgatott dalok adatait tartalmazó, igen részletes adatszolgáltatást egyedileg dolgozza fel az 

Artisjus, hogy megtörténhessen a szerzői jogdíjkifizetés – negyedéves rendszerességgel. 

Cikk az indulásról, benne Artisjus-nyilatkozattal: http://www.quart.hu/cikk.php?id=6690  

 2.       Nemzeti Szellemitulajdon-védelmi Stratégia 

Egyelőre a színfalak mögött zajlik Magyarország új szerzői jogi stratégiájának kidolgozása, a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SZTNH). Több szervezettel együtt az Artisjust is arra kérték 2011 

szeptemberében, hogy gondolataival segítsen a kidolgozásban. 

Elkészített anyagunkban 7 pontban foglaltuk össze röviden a stratégiai irányokat: 

-          konkrét javaslatot tettünk arra, hogyan lehetne előmozdítani a legális tartalomszolgáltatások 

megszületését; 

-          javasoltuk a felhő alapú szolgáltatások világos szerzői jogi szabályozásának kialakítását; 

-          érveltünk a helyi közös jogkezelés megerősítése – és az ezt kiegészítő erős állami felügyelet – 

mellett;  

-          kértük a magyar zenei kvótákra vonatkozó szabályozás kiegészítését, továbbfejlesztését; 

-          jeleztük a kereskedelmi rádiózás és televíziózás terén kialakuló „üzleti alapú zenei cenzúra” 

jelenségét. 

A Stratégia tervezetét az SZTNH október elején kívánja nyilvánosságra hozni, és még november előtt egy 

nyilvános tanácskozást is tartanak róla. Az Artisjus munkaanyag egészében elérhető a következő linken:  

http://www.artisjus.hu/opencms/export/download/hirlevel/Artisjus_javaslatok_NSZTS-fin.pdf 

 3.       Hangfoglalás 

Idén szeptember 30. és október 2. között – tehát most hétvégén – kerül megrendezésre a Hangfoglalás nevű 

kiállítás és vásár, amely hangszerekkel, hangtechnikával, zeneiparral foglalkozik. A tavalyi évhez 

hasonlóan idén is lesz kint egy kis Artisjus-stand, ahol a Szerzői Ügyfélszolgálat kollégái fognak helyt 

állni, illetve minden délután ingyenes szerzői jogi tanácsadással leszünk jelen. 

A rendezvényt a budapesti Syma Csarnokban tartják. Részletek, koncertinfók: 

http://www.hangfoglalasonline.hu/kiallitas_altalanos_informaciok 

 Artisjus a Facebookon: www.facebook.com/artisjus.hu  

Észrevételeket, javaslatokat várunk: kommunikacio@artisjus.com 
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