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Kedves Szerző! 

 

Február 20-án ingyenes CSTP workshop 

Pénteken újra jelentkezik a Cseh Tamás Program workshopja ingyenes előadásokkal. Az Ivan & The 

Parazol, Horváth Gergely és a Majdnem Híres Rocksuli mellett ezúttal az Artisjus előadását is meg 

lehet majd hallgatni. Témánk: szerződések, szerzői jogok, átdolgozások és jogdíjak. További témák: 

külföldi koncertturnék szervezése és a márciusban induló Petőfi TV. Helyszín: a budapesti Design 

Terminál (Erzsébet tér 13.), kezdés 9:30-kor. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, így az 

érdeklődők küldjenek emailt a level@csehtamasprogram.hu címre. 

Bővebb infó: http://tinyurl.com/l5k2bsv  

Új fejlesztések a SZIR-ben! 

A Szerzői Információs Rendszerbe tavaly rekordszámú szerző regisztrált: összesen 1860-an döntöttek 

az online ügyintézés mellett, ezzel a SZIR-t használó szerzők száma már meghaladja az 5400-at. A 

rendszert folyamatosan fejlesztjük visszajelzések alapján, az alábbi új funkciók már most elérhetőek:  

1. Az, hogy pontosan mekkora összeg jut egy rádiós vagy televíziós elhangzásra, függ 

a felhasználás jellegétől is. Számít, hogy konkrét elhangzás történt-e, szignál-, háttér vagy 

reklámzeneként hangzott el az adott zenemű. A SZIR-ben az elhangzási adatok között most 

már a zenefelhasználás jellege is szerepel a Forgalmak fül Megjegyzés oszlopában.  

2. Az online műbejelentés során könnyebben beazonosíthatják a szerzőtársakat a 

műbejelentést végző felhasználók, mivel a név mellett feltüntettük a szerzők születési évét 

is a Szerzőség oldalon. 

3. Ha elfelejtette vagy elvesztette SZIR azonosítóját, mostantól automatikus üzenetben 

elküldjük emailcímére, ha a SZIR belépési oldalán megadja a kért adatokat. A funkció 

elérhető a „SZIR azonosító emlékeztető” feliratra kattintással.  

Belépés a SZIR-be: https://szir.artisjus.com/ 

SZJA adóigazolások már a SZIR-ben 

Az adóbevallás kitöltéséhez szükséges igazolások már elérhetőek a regisztrált SZIR-felhasználók 

számára a Szerzői Információs Rendszerből. A korábbiaknak megfelelően, a saját oldalra belépve az 

Üzenetek menüpont alatt található a dokumentum „Adóigazolás 2014” néven, PDF formátumban. A 

Fájl elnevezésű oszlopban a megfelelő fájlra kattintva azonnal elérhető az igazolás. A SZIR-be 

regisztrálhat minden olyan szerző, aki Artisjus-tagsággal rendelkezik vagy megbízást adott az 

Artisjusnak jogai kezelésére. A regisztráció személyesen intézhető budapesti vagy vidéki irodáinkban.  

Bővebben a regisztrációról és a rendszerről: https://szir.artisjus.com/  

Zenei konferenciát szervez az MTA – Jelentkezőket várnak 

Az MTA BTK Zenetudományi Intézet konferenciát szervez az állam, a hatalom és a populáris zene 
viszonyáról. A „Támogatott–ajánlott–hivatalos. A populáris zene és a kulturális politika viszonya 
Magyarországon” című konferencia célja, hogy rámutasson a téma komplexitására és aktualitására, 
ezért a legkülönbözőbb tudományterületekről érkező szakemberek részvételére számítanak a 
szervezők. A konferenciára 20 perc hosszúságú előadásokat várnak. Jelentkezni az előadás – 
legfeljebb 300 szó terjedelmű – absztraktjával és az előadó rövid életrajzával 2015. április 30-ig lehet.  



 
Bővebben: http://tinyurl.com/lngobxn  
 

Friss termés a Dal+Szerző blogon 

Ilyen volt a zeneipar 2014-ben – ahogy a magyar szereplők látják http://tinyurl.com/ntzxdzh  

Ez lesz a jövőben album helyett? http://tinyurl.com/ovcmatm  

Madonna meleg férfiak randizó alkalmazásában promótálja új lemezét http://tinyurl.com/pklecus 

Ki írta a YMCA-t? Vagyis: hányan? http://tinyurl.com/odf54cd  

Tényleg meghal a zene? Amerikai és brit szerzők kampányolnak http://tinyurl.com/ofxefd5  

Érted, ismerem az internetet – a szivárgások története a pincétől a net sötét oldaláig 
http://tinyurl.com/oc84r29  

Így kerestek a hazai zeneszerzők 2014-ben http://tinyurl.com/nbyufzk  

Több kameraállást váltogathatunk (majd) a YouTube-on http://tinyurl.com/ohsr7ql  

 

Üdvözlettel:  

Artisjus Kommunikáció 

http://dalszerzo.wordpress.com/ 

http://www.facebook.com/artisjus.hu  

 


