
Artisjus Zenei Díjak: íme, a 2013-as díjazottak 

Bódi László Cipő munkásságát szövegírói életműdíjjal jutalmazta az Artisjus egyesület, Zoohacker 
személyében pedig az elektronikus könnyűzene első Artisjus-díjasát köszönthettük. Rajtuk kívül a Bikini 
tagjait, Jantyik Zsoltot a PG Csoportból, Várkonyi Mátyást, Zombola Péter komolyzeneszerzőt és Gyémánt 
Ferenc magyarnótaszerzőt szólították az Artisjus-terem színpadára április 25-én, hogy átvegyék az év 
legjobban várt szakmai díját. 

További részletek: http://dij.artisjus.hu/legfrissebb/ 
Komolyzenei díjazott: http://dij.artisjus.hu/komolyzene/  
Könnyűzenei díjazottak: http://dij.artisjus.hu/konnyuzene/  
Fotók a díjátadóról: http://tinyurl.com/cnt2evx 

 Kántor Péteré az Artisjus Irodalmi Nagydíj 

„Köztünk maradjon” című verseskötetéért Kántor Péter kapta az Artisjus Irodalmi Nagydíjat 2013-ban. A 
fődíjas mellett Szvoren Edinát a „Nincs és ne is legyen” c. kötetért, Szőnyei Tamást „Titkos Írás” c. 
művéért és Szálinger Balázst „Köztársaság” című könyvéért díjazták. 

További részletek: http://dij.artisjus.hu/legfrissebb/ 
Díjazottak: http://dij.artisjus.hu/komolyzene/  
Fotók a díjátadóról: http://tinyurl.com/cnt2evx 

 NKA pályázatok – Elindult a regisztráció! 

Várhatóan hamarosan kiírja a Nemzeti Kulturális Alap a pályázatokat a zeneszerzők és szövegírók 
támogatására a jogkezelők által az új szabályok szerint átutalt összegből. 

 Az Artisjustól származó pénzösszegből: 

- irodalmi kategóriában alkotói ösztöndíjakra, 
- komolyzenei és könnyűzenei kategóriában pedig projekttámogatásra, illetve alkotói ösztöndíjakra 
lehet majd pályázni. 

FONTOS! Akár magánszemély, akár cég pályázik, az NKA kizárólag elektronikus pályázatokat 
fogad be! 

Ez azt jelenti, hogy a pályázóknak előzetesen regisztrálniuk kell az NKA weboldalán. Akinek már van 
ilyen regisztrációja, nem kell most újabb regisztrációt megtennie. A regisztráció során meg kell adni a 
személyes adatokat és feltölteni pdf formátumban a személyi igazolványt, lakcímkártyát, adóazonosító 
kártyát és a bankszámlaszerződést (amit mindenki saját bankjától szerezhet be). A feltöltött dokumentumok 
másolatát postán is el kell küldeni 15 napon belül az NKA részére. 

Részletesebb információ az NKA-weboldal Regisztráció menüpontjában található: www.nka.hu Emellett a 
Szerzői Ügyfélszolgálat szükség esetén megpróbál segítséget nyújtani a szerzőknek a regisztrációs 
folyamatban. 

Bár a jogkezelői összegekből kiírandó pályázat még nem érhető el, a várható beadási határidő már látható 
az NKA honlap /Pályáztatás / Pályáztatási naptár menüpontjában: 2013. május 30. 

 „Nagy felosztás”: új időpont! Május és június 

A korábbi évektől eltérően a májusi nagyfelosztás két részletben zajlik: május 16-án és június 15-én 
kezdjük a szerzői jogdíjak kifizetését. 
http://www.artisjus.hu/szerzoknek__jogdijkifizetes_/felosztasi_naptar/  



A változás: 
- a gépzenei jogdíjak hangfelvétel-kiadási adatokra ráosztott része (HNY) mostantól május helyett 
júniusban kerül kifizetésre; 
- ugyanakkor az üres hordozó díjak felosztását két héttel előrébb hoztuk. 
A módosulás oka, hogy a Felosztási Szabályzat gépzenei része változott, és így a korábbinál lényegesen 
több adatot kell figyelembe venni a kifizetések teljesítéséhez.  

 Jedlik-díjas az Artisjus jogásza 

Jedlik Ányos-díjat kapott dr. Faludi Gábor ügyvéd, egyetemi tanár, aki az Artisjus megalakításának 
folyamatától kezdve az egyesülettel, az egyesületért is dolgozik. A méltatásban külön kiemelték egyetemi 
oktatói munkáját: több jogászgeneráció tőle kapta az első meghatározó élményt a szerzői jog területéről. A 
díjat kétévente osztják ki azoknak, akik életművükkel nagyban hozzájárultak a hazai szellemitulajdon-
védelmi kultúra és tudatosság fejlődéséhez. 
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/MSZH_dijak/Jedlik_dij/Jedlik_2013.html 

 


