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Kedves Szerző! 
 
 
EU petíció: a szerzők segítségét kérjük 
 
FONTOS! Az európai alkotók jövője Brüsszelben dől el. Kérjük, minél többen írják alá a petíciót a 
holnapi, március 5-i határidő előtt! www.creatorsforeurope.eu/hu 
A petíciót már több mint 20 ezer európai alkotó és előadó írta alá, köztük 170 művész 
Magyarországról. A cél az, hogy legalább 500 aláíróval csatlakozzunk ehhez a fontos 
kezdeményezéshez.  
Az EU Bizottsága publikus konzultációt indított a szerzői jog jövőjéről. Az akció több kulcsfontosságú 
témával foglalkozik, így a digitális tartalommal, szabad felhasználásokkal, az alkotók részesedésével. 
A konzultáció nagy figyelmet kapott a szerzői jog gyengítéséért lobbizó körökben is. Ezért fontos, 
hogy a szerzői, előadói, kiadói oldal kiegyensúlyozza a képet: biztosítsuk, hogy az alkotók érdekeit is 
figyelembe vegyék! 
 
 
Adóigazolások a SZIR-ben 
 
Az adóbevallás kitöltéséhez szükséges igazolást minden olyan szerzőnk eléri a Szerzői Információs 
Rendszerben, aki regisztrált az online felületre 2014. január előtt. A szerző, saját SZIR oldalára 
belépve, az Üzenetek menüre kattintva láthatja és töltheti le a dokumentumot PDF formátumban. Az 
igazolás tartalmazza, hogy az illető 2013-ban összesen mennyi jogdíjat kapott az Artisjustól, és 
ugyanitt a levont adóelőleg összege is megtalálható. Minden adatnál jelöltük, hogy a bevallás 
hányadik sorában kell feltüntetni az összegeket. A magánszemélyeknek idén is május 20-ig kell 
benyújtaniuk adóbevallásukat a NAV-hoz.  
 
 
Februári IZÉ: Jogdíjak és más bevételek 
 
Miből tevődik össze a zenész bevétele ma? Miért egyre fontosabb több lábon állni az anyagiak 
tekintetében? Ez hogyan lehetséges, milyen irányok, trendek láthatók? Hogyan lehet maximalizálni a 
jogdíjakat? A tapasztalatait megosztotta: a zenei disztribúcióval foglalkozó WM Music Distribution és 
a Sziget fesztivál képviselője, valamint az Artisjus stratégiai igazgatója. Színpadunkon ezúttal Gallasz 
Enikőt, Lobenwein Norbertet és Tóth Péter Benjamint köszöntöttük. Fényképes összefoglalónk friss 
adatokkal, grafikonokkal és a teljes beszélgetés elérhető a Dal+Szerző Blogon.  
Fényképes összefoglaló: http://tinyurl.com/pl4v5e8 
Videó a beszélgetésről: http://tinyurl.com/lqwzgml 
 
Februári inspiratív vendég: Péterfy Bori 
 
Februári inspiratív vendégünk Péterfy Bori volt, azaz a Péterfy Bori Love Band és az egykori Amorf 
ördögök ikonikus frontembere. Igazi underground díva, valódi energiabomba a színpadon – 
énekesként és színésznőként egyaránt. Ahogy a Hvg.hu-nak nyilatkozta, „nyomasztja a színházi élet 
szétrombolása, de szerencsésnek érzi magát amiatt, hogy a zenébe nem tud így belenyúlni a politika. 
Meg azért is, hogy anya lett”. Vele beszélgetett az MR2 Kultúrfitnesz műsorvezetője, Horváth Gergő. 
Fényképes összefoglalónk és a teljes beszélgetés elérhető a Dal+Szerző Blogon.  
Fényképes összefoglaló: http://tinyurl.com/pl4v5e8 
Videó a beszélgetésről: http://tinyurl.com/llgh926 
 



Új tartalmak a Dal+Szerző blogon  
 
Ki vagyok én? (szerző/előadó/kiadó) http://tinyurl.com/muputpr  
Vedd a kezedbe jogdíjügyeid! http://tinyurl.com/nzceark  
Hogy tudnék segíteni a rászoruló zenész kollégákon?  http://tinyurl.com/qcaf3qw  
Ha Sting dalát játsszák, valóban eljut hozzá a pénz? http://tinyurl.com/osxd35j  
Külföldön játssza a rádió a dalunkat, hurrá! És mi lesz a jogdíjakkal? http://tinyurl.com/q5wbfpa  
Ki kaphat Artisjus-díjat, és hogyan? http://tinyurl.com/q97ymqy  
Létezik titkos prémiumpont-rendszer az Artisjusnál? http://tinyurl.com/osvnsmw  
Jogkezelés az EU-ban… merre tovább? http://tinyurl.com/p7fufwx 
Milyen jogdíjat mikor fizet az Artisjus?  http://tinyurl.com/qa4bydr  
 
 
HATÁRIDŐ: Szerzői kiadások számlái 
 
A szerzői kiadásban megjelent hangfelvételek 2013. december 31-éig értékesített példányairól 
számlát kell benyújtani a Szerzői Ügyfélszolgálatra. Ennek határideje: 2014. március 31. 
Részletes tudnivalók: http://www.artisjus.hu/szerzoknek__jogdijkifizetes_/szerzoi_kiadas/ 
 
Üdvözlettel:  
 
Artisjus Kommunikáció 
http://dalszerzo.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/artisjus.hu 
 


