
Kedves Szerző! 

Jogdíjkifizetési dátumok - 2014 

Honlapunkon már elérhető a 2014. évi felosztási naptár, amelyben napra pontosan látható, melyik 
jogdíjra mikor számíthatnak a szerzők. Fontos újdonság, hogy megjelöltünk határidőket is, ameddig a 
különböző bejelentéseket megtehetik a szerzők, hogy művük szerepelhessen a májusi-júniusi 
nagyfelosztásokban (feldolgozások bejelentése, 2013-as elhangzású zenék bejelentése, szerzői 
kiadások számláinak benyújtása). 

 
Felosztási naptár: http://www.artisjus.hu/szerzoknek__jogdijkifizetes_/felosztasi_naptar/ 

 
Januári határidő! Átdolgozások bejelentése 

Amikor egy nem védett mű (például népzenei, liturgikus, lejárt védelmű alkotás) kerül zenei 

átdolgozásra, az Artisjus átdolgozási bizottságai döntenek a szerzőségi arányokról. Ahhoz, hogy a 

tavaly elhangzott művek be tudjanak kerülni a májusi-júniusi nagyfelosztásba, 2014. január 31-ig be 

kell jelenteni ezeket online vagy nyomtatványon. 

- Online műbejelentés (a Szerzői Információs Rendszerbe regisztrált szerzőknek): 
https://szir.artisjus.com 

- Papír alapú műbejelentés: 
http://www.artisjus.hu/_userfiles/file/szerzoknek/nyomtavanyok/mubejelento_atdolgozas.p
df 

 

ÖSZTÖNDÍJ: Képzés a Zeneipari Hivatal berkeiben 

Az Artisjus és a Zeneipari Hivatal együttműködésének köszönhetően az Artisjus egy szerzője ingyen 

vehet részt a Zeneipari Hivatal februárban induló zeneipari menedzsment kurzusán. Az ösztöndíjjal 

támogatni szeretnénk zenei alkotóinkat, hogy naprakész tudással menedzseljék karrierjüket itthon és 

külföldön.  

Az ingyenes helyre bárki pályázhat, aki az Artisjus egyesületi tagja vagy érvényes szerzői megbízással 

rendelkezik. Benyújtandó egy önéletrajz és egy motivációs levél, ami válaszol az alábbi kérdésekre: 

- Ki ő, honnan hova tart? 
- Hogyan akarja használni a tudását? 
- Miért akar tanulni, miért ezt? 
- Miért szorul rá az Artisjus-ösztöndíjra? (anyagi háttér) 

A jelentkezéshez a kommunikacio@artisjus.com címre várjuk a fényképes önéletrajzokat és 

maximum 2000 karakter terjedelmű motivációs leveleket 2014. jan. 30-ig. A pályázatokat a Zeneipari 

Hivatal vezetői bírálják el, 7 napon belül. 

Zeneipari hivatal: http://www.zeneiparihivatal.hu/ 

 

 

 



Több mint 15 ezer új zenei mű 2013-ban 

2013-ban minden eddiginél több zeneművet jelentettek be az Artisjus komoly- és könnyűzene-

szerzői. Az év során összesen 15 600 művet regisztráltak rendszerünkben, ami jelentősen, nagyjából 

négyezer művel több, mint a korábbi években. A zenei alkotásoknak csaknem a felét online 

jelentették be a Szerzői Információs Rendszerben, ahol 2012 év vége óta a SZIR-regisztrált szerzőink 

már az interneten is intézhetik a műbejelentést. 

https://szir.artisjus.com  

Véradás az Artisjusban 

A Magyar Vöröskereszt szervezésében január 13-án délután 2 és 5 óra között adhatnak vért az 

Artisjus székházában szerzőink. Előzetes jelentkezés nem szükséges, a helyszíni regisztrációnál 

azonban be kell mutatni személyi igazolványt, lakcím- és TAJ-kártyát. Egyetlen véradással legalább 

három embertársunkon segíthetünk, a teljes vérből háromféle készítményt állítanak elő.  

Jelentkezés: esagi@artisjus.com  

Egységes rádiós adatszolgáltatás 

Az Artisjus, az EJI, a MAHASZ és az NMHH 2014. január 1-jétől egységesítette a rádiós játszási listákra 

vonatkozó adatszolgáltatási szabványát. A három jogkezelő a rádiós jogdíjak felosztásához, az NMHH 

pedig törvényben írt ellenőrzési feladatainak ellátásához használja a rádiós játszási adatokat. Eddig 

azonban a csatornák három eltérő formátumban szolgáltattak adatot ezeknek a szervezeteknek, 

annak ellenére, hogy az igényelt adatok körében nagy átfedés volt.  

A 2014. január 1-jétől megvalósuló egységesítést többlépcsős egyeztetés előzte meg, és a létrehozott 

új formátumot végül a Médiatanács is elfogadta. 

Megjelentek az idei jogdíjtarifák 

A honlapunkon elérhető jogdíjközleményekben már látható, hogy idén mekkora jogdíjakat kell 

befizetnie a zene felhasználóinak, azaz például az üzleteknek, koncerthelyszíneknek, rádióknak, 

televízióknak. Az egyik fontos változás a korábbiakhoz képest az üres hordozó díjak mértékét, illetve 

eloszlását érinti. Egy lépésben 30%-kal csökken a mobiltelefonok és 20%-kal a digitális televíziózásnál 

műsorrögzítésre használt eszközök jogdíja, ugyanakkor a díjfizetési kötelezettség mostantól kiterjed a 

táblagépekre is.  

Aktuális jogdíjközlemények: 

http://www.artisjus.hu/felhasznaloknak__jogositas_jogdijbefizetes_/jogdijkozlemenyek/ 

Üdvözlettel:  

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: https://www.facebook.com/artisjus.hu 

  


