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Tárgy: Online műbejelentés – elindultunk! 

 

Online műbejelentés 

Útnak indítottuk az online műbejelentést, már most elérhető minden szerzőnk számára a SZIR-ben: 

https://szir.artisjus.com 

Akkor lehet online műbejelentést tenni, ha a regisztrálandó új mű minden szerzőtársa használja a 

SZIR-rendszert. Az egyikük kitölti az összes szükséges adatot, a többiek pedig e-mailes értesítést 

követően jóváhagyják a művet. 

A SZIR rendszer első használata előtt személyes regisztrációra van szükség, amit Budapest mellett 6 

vidéki irodáinkban is meg lehet tenni: Győr, Zalaegerszeg, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen. Előzetes 

időpont-egyeztetés: +36-1-488 2666 

Az online műbejelentés a SZIR-ben a Művek fül alatt jelenik meg. Egyszerre mindig csak egy aktív 

műbejelentése lehet „nyitva” – ezt azonban bármikor el lehet menteni és később folytatni. 

Az online műbejelentési rendszerünk már „éles”, tehát a bejelentések valóban bekerülnek az 

adatbázisba. Ennek ellenére lehetnek olyan gyerekbetegségek, amik csak az elkövetkező hónapok 

napi használata során derülnek ki. Kérjük, azonnal jelezzen minden ilyen hibát az 

ugyfelszolgalat@artisjus.com címen vagy a lenti telefonszámon. 

Az online műbejelentésről tartott prezentáció megtekinthető itt: 

http://www.scribd.com/doc/115606085/Online-műbejelentes-az-Artisjusnal  

 

Felosztási Szabályzat módosítása 

2012. november 23-án módosította a Felosztási Szabályzatot az egyesület Küldöttgyűlése. A 

módosítások között a kisebb technikai jellegű változások mellett nagyobb horderejűeket is találunk. 

Így változik például az élőzenében a műsor nélküli jogdíjak ráosztásának rendje, valamint a gépzenei 

jogdíjak felosztása során figyelembe vett hanghordozó-adatok köre is. 

A felosztási szabályzat módosításáról szóló, november 28-i Artisjus Szerzői Akadémia 

emlékeztetőjében a változtatások indokolása is megtalálható: 

http://www.scribd.com/doc/115759747/Artisjus-Szerz%C5%91i-Akademia-2012-nov-28-osszefoglalo  

A teljes szabályzatmódosítás szövege elérhető itt: 

http://www.artisjus.hu/_userfiles/file/egyesulet/szabalyzatok/felosztasi_szabalyzat_osszehasonlito.p

df  

 

Őszi Artisjus közösségi toplisták – tarol a zenei paródia 
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Az őszi időszak legnézettebb online magyar zenei videóit rangsoroló Artisjus YouTube Toplistáján 

Majka harmadszor is lepipált mindenkit, bár az Irigy Hónaljmirigy erősen megszorongatta. A zenei 

paródia műfajának hazai királyaiként emlegetett csapat ráadásul négy videóval tarolta le az ősz 

legnézettebb webes felvételeinek listáját. A magyarok egyértelműen szórakozásra használják a 

YouTube-ot: az őszi top tíz zenei videóból öt paródia, közülük kettő is a Belehalok humoros 

feldolgozása.  

Az őszi toplistán az idei videók aránya 60 százalék. A 18 db 2012-es dal mellett 7 tavalyról származik, 

de van 4 olyan is, ami 2008-2009 között került fel a világhálóra. Ilyen például a legnépszerűbb 

közösségi oldalon gyakorta posztolt „Ma van a szülinapom!” című örökzöld sláger az Alma 

Együttestől, vagy a „Most múlik pontosan” a Csík zenekar feldolgozásában. 

Az őszi hónapok legnépszerűbb zenei videóinak sorát továbbra is a hip-hop műfaj uralja, a dalok közel 

egynegyede (23%) paródia, a korábbiaknál markánsabban képviselteti magát a mulatós műfaj (13%).   

Az Artisjus YouTube Toplistájának 10 legnépszerűbb videóját 3 hónap alatt több mint 16 milliószor 

nézték meg.  

A lista negyedévente frissül és az Artisjus által kiadott Dal+Szerző magazinban jelenik meg, melynek 

decemberi száma a jövő héten jelenik meg. www.dalszerzo.hu  

 

Európai szerzői jogi előadás az Artisjus teremben 

A Magyar Szerzői Jogi Fórum, a MIE szerzői jogi szakosztályával együttműködésben 2012. december 

13. napján, 15:00 órától a szerzői jog aktuális kérdéseiről szakmai ankétot tart, melyen  előadást tart 

Dr. Michel M. Walter professzor.  

Előadásának címe: The recent jurisprudence of the Court of Justice of the European Union and the 

further development of European Copyright (az előadás nyelve angol). Michel M. Walter ügyvéd, a 

Bécsi Egyetem és a Kremsi Egyetem professzora, az ALAI osztrák csoportjának elnöke, a Medien und 

Recht International című szakfolyóirat szerkesztője, számos szerzői jogi tanulmány, szakkönyv 

szerzője.  

A részvétel ingyenes, de kérjük, részvételi szándékát az info@mszjf.hu email címen jelezze. 

http://www.facebook.com/events/119762404848466/  

 

Szerzői jogi kézikönyv 

A szerzői joggal foglalkozó szakembereknek szóló hasznos kiadványhoz juthat, aki a ProArt 

honlapjáról letölti a Kézikönyv a szerzői jog érvényesítéséhez című kötetet.  A hiánypótló munka 

ingyenesen elérhető. Szerkesztője Grad-Gyenge Anikó, szerzői között pedig az Artisjus több jogásza is 

megtalálható. 

Az anyagi jogi szabályok mellett az eljárásjoggal is részletesen foglalkozik a könyv, és ismerteti a bírói 

és szakértői gyakorlatot, valamint az Európai Bíróság döntéseit is. 
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http://proart.hu/?menu=szerzoi-jogi-kezikonyv  

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