
Tárgy: Májusi nagyfelosztás - fontosabb tudnivalók 
 
 
Kedves Szerző! 
 
Lezajlott a 2013-as jogdíjbeszedésekre alapuló nagyfelosztásunk első, májusi része. 
 
 
A jogdíjak kifizetésének ideje: 
 

 bankszámlára: május 16.  

 lakcímre (postai úton): az utalásokat ma elindítjuk, kb. 1 hetes átfutási idővel kell számolni  
  
 
Hol lehet ellenőrizni, hogy milyen elhangzások kerültek most kifizetésre?  
 

 Szerzői Információs Rendszerben (SZIR): ma az ÉRTESÍTŐK fülre feltöltjük a részletes adatokat 
https://szir.artisjus.com 

 

 papíros szerzői értesítőn: azok a szerzők, akik még nem regisztráltak online rendszerünkbe, kb. 1 héten    
                belül postai úton kapják meg az értesítőjüket 
 
HASZNOS!  
A jogdíjnemek, rövidítések magyarázata megtalálható itt:  
http://www.artisjus.hu/_userfiles/file/szerzoknek/jogdijfel/szerzoi_ertesito_magyarazat.pdf 
 
 
Hogy érdemes olvasni az értesítőt? 
Ha szeretné összevetni az idei jogdíjakat a tavalyival, akkor érdemes: 
 

 először jogdíjnemenként végezni az összehasonlítást 
o Példa: AT/2012/1 (TELEVÍZIÓ – zene) vs. AT/2013/1 (TELEVÍZIÓ – zene) 

 

 aztán megnézni az elhangzások („Mennyiség”) számát 

 végül figyelni, hogy a művekben mekkora a saját részesedésünk (%)   
 
A felosztással kapcsolatos konkrét kérdéseket elsősorban e-mailben várjuk ügyfélszolgálatunk címére: 
ugyfelszolgalat@artisjus.com 
  

 

Elvesztette SZIR azonosítóját? 

Kérjük, e-mailben jelezze Szerzői Ügyfélszolgálatunknak (ugyfelszolgalat@artisjus.com), és kollégáink azonnal 
megírják Önnek a belépéshez szükséges kódot. Biztonsági okokból telefonon sajnos NEM fogjuk tudni kiadni 
az azonosítót. 
  
 
 
Mit tartalmaz a májusi felosztás? 
 

 belföldi rádiós, televíziós jogdíjakat 

 belföldi élőzenés jogdíjakat (komolyzenei és könnyűzenei rendezvények, vendéglátós jogdíjak) 

 gépzenei jogdíjakat  

o kivéve: hangfelvétel-adatok alapján felosztott rész (-> 2014. június 16.!) 

 



Mit NEM tartalmaz a felosztás? 
 

 külföldi jogdíjakat: mert ezek kifizetése egész évben folyamatosan történik   

 az üres hordozó díjak, a filmzenei jogdíjak és a már említett HNY (gépzene, hangfelvétel-adatok 

alapján) kicsit később, egyben kerülnek kifizetésre. (Várható kifizetés: 2014. június 16.) 

 
HASZNOS! 
A teljes idei jogdíjfelosztási naptár elérhető honlapunkon: 
http://www.artisjus.hu/szerzoknek__jogdijkifizetes_/felosztasi_naptar/ 
  
  
RÁDIÓ 
A rádiós jogdíjak egy viszonylag kisebb jogdíjalapot képeznek, aminek oka részben az, hogy a rádiók reklám- és 
szponzorációs bevételeik általában megközelítőleg sem érik el a televíziók ilyen jellegű forrásainak 
nagyságrendjét. Ezzel magyarázható, hogy még egy magas rotációban játszott dal sem tud kiemelkedően nagy 
jogdíjban részesülni.    
 
Azonban fontos megjegyezni, hogy a gépzenei jogdíjak 25%-át rádió adatok alapján osztjuk fel, valamint 
júniusban az üres hordozói jogdíjakból is részesülni fognak a művek. Érdemes tehát megvárni a júniusi 
felosztásokat, és egyben nézni egy-egy dal totál jogdíjforgalmát.    
 
Számokban a 2013-as év rádiós felosztásáról: 

 feldolgozott csatornák száma: 39 

 beazonosított elhangzások száma: 3,8 millió 
 

 
TELEVÍZIÓ 
Újdonság, hogy kettő, kimondottan zenei csatorna (H!T Music Channel, Music Channel) 2013-as műsoranyaga 
is feldolgozásra került, illetve egy harmadik zenei csatorna, a Muzsika TV is most első alkalommal szolgáltatott 
valóban megbízható elhangzási adatokat. Mindez azt eredményezte, hogy a felosztásban szereplő konkrét 
zenei felhasználások száma jelentősen megnövekedett a tavalyi évhez képest. (Konkrét zenei felhasználás = 
ahol a zene hangsúlyosan, önálló szerepben jelenik meg, például videoklipek, koncertfelvételek.) 
 
Ennek köszönhetően idén több dalszerző részesülhet jogdíjban, ezzel együtt fajlagosan egy elhangzásra jutó 
jogdíj összege jelentősen lecsökkent. Felosztási Szabályzatunk elsősorban a konkrét zenei elhangzásokat 
honorálja, így a két új zenei csatorna megjelentésével a szignál- és háttérzenei elhangzások jogdíjértéke is 
visszaesett.     
     
A felosztásba újonnan bekerülő hat csatorna a következő: Music Channel (Music1), H!T Music Channel, RTL II, 
Super TV2, Life Network, Ozone Network. 

 

 feldolgozott csatornák száma: 36 

 beazonosított elhangzások száma: 4,6 millió (400.000-rel több, mint 2012-ben) 
 
A gépzenei jogdíjak 3%-át televíziós adatok alapján osztjuk fel, a májusi elszámolás már ezeket az összegeket is 
tartalmazza, emellett júniusban várható még az üres hanghordozói jogdíjak felosztása is.    
 
 
KONCERTEK 
2013-ban összesen 12.000 szórakoztató koncert és 1.600 komolyzenei rendezvény adatait dolgozta fel az 
Artisjus.  
 
FONTOS: a májusi kifizetés feltétele az volt, hogy a rendezvény jogdíja és műsoranyaga 2013 decemberéig 
beérkezzen az Artisjushoz. A mostani felosztásból kimaradt koncerteknél az ügyintézés és az adatok 
feldolgozása még folyamatban van. (Következő kifizetés: 2014. november 4.)   
 



Fontos változás, hogy a választott szerzői testületek döntései alapján mostantól a gépzenei jogdíjakból a 
vendéglátó élőzenei adatokra 2%-kal kisebb mértékű, míg a könnyűzenei koncert adatokra 2%-kal nagyobb 
mértékű jogdíjrész kerül ráosztásra.  
 
Üdvözlettel, 
 

ARTISJUS Szerzői Ügyfélszolgálat 
 


