
Belföldi könnyűzenei koncertek: kifizetve (2012/I) 

Sikeresen megtörtént azon könnyűzenei koncertjogdíjak felosztása, amelyekre a jogdíjfizetés és a 

műsoradatok beérkezése egyaránt 2012 első félévében történt meg. A jogdíjkifizetéseket már 

elindítottuk. 

A felosztásban szereplő élőzenés rendezvények száma: 4 733 db, ami +9%-os emelkedést jelent a 

tavalyi hasonló felosztáshoz képest. Ez összesen 27.988 db különböző zenemű összesen 92.147 

elhangzását takarja. A most jogdíjban részesülő belföldi zeneszerzők, szövegírók száma: 4.410 fő 

(+7% tavalyhoz képest). 

Szokás szerint az élőzenei elhangzásoknál nagyon erős a magyar zene aránya, jogdíjarányosan 

meghaladta az összes elhangzás 70%-át. 

A részletes, személyre szabott elhangzási adatok már elérhetők a SZIR-ben: https://szir.artisjus.com 

Aki még nem regisztrált a SZIR-be, természetesen a szokott módon, levélben kap adatszolgáltatást. 

Ha egy koncert hiányozna az elszámolásból, kérjük, küldje meg a koncert időpontját, helyszínét és 

műsorát az ugyfelszolgalat@artisjus.com címre, kollégáink ellenőrzik az ügy állását és érvényesítik a 

jogdíjigényt. 

Ráosztások: A koncertadatok alapján nemcsak a koncertjogdíjakat fizetjük ki, hanem pl. az üzletekben 

szóló gépzene egy részét is. Az ilyen ún. „ráosztások” a legpontosabb kifizetés érdekében mindig 

egész éves adatok figyelembe vételével történnek. Tehát a mostani kifizetés ilyen ráosztást nem 

tartalmaz, ezekre a koncertekre a ráosztás kifizetése 2013 májusában történik. 

Kérdés, észrevétel: Artisjus Szerzői Ügyfélszolgálat, ugyfelszolgalat@artisjus.com, Tel: (1) 488 2666. 

 

 

1 éves reklamációs idő az angol koncertekre 

Az angol PRS for Music jogkezelő társaság arról tájékoztatott minket, hogy a magyar zenekarok által 

az Egyesült Királyságban tartott koncertek a leggyakrabban a „Gigs&Clubs” nevű felosztásukban 

szerepelnek. 

http://www.prsformusic.com/creators/memberresources/gigsandclubs/Pages/gigsandclubs.aspx 

Ez a felosztás olyan, hogy a szerzőnek kifejezetten el kell küldenie az elhangzási adatokat a 

kifizetéshez. Ebben segít az Artisjus: ha a szerző e-mailben megküldi részünkre a fellépés főbb adatait 

(dátum és helyszín neve, városa, irányítószáma) az ugyfelszolgalat@artisjus.com címre, akkor mi ezt 

feltöltjük a PRS felületére. 

Fontos tudni, hogy kifejezett bejelentés nélkül a PRS nem fizet jogdíjat, és az 1 évnél régebbi 

koncertekre már nem fogad el bejelentést! 

(Magyarországon ezzel szemben az 5 éves elévülési idő az irányadó, az Artisjus tehát jóval hosszabb 

ideig fogad be belföldi koncertreklamációt. Kb 1 év elteltével egyébként nálunk is jelentősen csökken 

a beszedési munka hatékonysága: a szervező eltűnik, megszűnik, fizetésképtelenné válik, vagy 



egyszerűen már nincs abban a helyzetben, hogy megbízható adatszolgáltatást adjon. Ezért érdemes a 

fellépések listáját és műsorát akár negyedévente folyamatosan elküldeni az 

ugyfelszolgalat@artisjus.com címre: dátum, időpont, helyszín, rendezvény neve, szervező.) 

 

 

Egy nagyszerű dalt keresnek! (x) 

Nevezési határidő: 2012. november 30! 

Az OBI által kiírt dalszerző pályázatra profik és amatőrök is jelentkezhetnek, bármilyen zenei 

műfajban. Egyetlen megkötés van csak: a dal refrénjében valamilyen módon szerepelnie kell az 

„EGYSZERŰ, SZAKSZERŰ, NAGYSZERŰ” szavaknak. A szavak ebben a sorrendben használandók, ragok, 

toldalékok nélkül, de nem kell közvetlenül egymás után szerepelniük. 

Vagyis a feladat: egy saját, szerethető, szabad műfajú alkotás a fenti megkötéssel! 

A beérkezett „NAGYSZERŰ DALOK” közül szakmai zsűri választja ki a három legjobbat, az előadó 

nevének ismerete nélkül. A döntnökök között ott lesz az Animal Cannibals, Dorozsmai Péter, Dankó 

Gábor újságíró, Gálik Péter kreatívigazgató és Kardos Ágnes marketingkommunikációs szakember. 

A zsűri döntését december közepén teszik közzé, és ekkor kezdődik majd a nyilvános szavazás is, 

hiszen a három dalból végül a közönség dönti majd el, melyik nyerje meg az 1 millió forint értékű OBI 

vásárlási utalványt. 

A nyertes dalhoz egy videoklip is készül, amelynek költségeit teljes egészében a dalverseny kiírója 

finanszírozza. 

Nevezési határidő: 2012. november 30. 

Beküldendő: a dal hangfelvétele (mp3 formátumban) és a dalszöveg (Word dokumentumban)  

Információk, nevezés: www.nagyszerudal.hu 

--- 

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


