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Kedves Szerző! 

Újdonság a SZIR-ben 

A Szerzői Információs Rendszerben április elejétől a mobiltelefonszám is módosítható a "Tagsági 

adatok" fülön, a szerkesztés gombra kattintva. Az új telefonszám egy munkanap után válik élessé a 

rendszerünkben, a módosítást követően - ezután már az erre a számra kapott SMS-jelszóval lehet 

belépni az oldalra. A SZIR-be regisztrált szerzők (adatbiztonsági okokból) korábban csak eredeti 

aláírással ellátott adatlapon módosíthatták a mobiltelefonszámukat, amelyre az SMS jelszó érkezett. 

A rendszerbe továbbra is személyesen lehet regisztrálni budapesti vagy vidéki irodáinkban.  

Artisjus-díj: idén Hobo kapta az életműdíjat 

Április 21-én átadtuk az idei Artisjus díjakat. Az év könnyűzeneszerzője a Honeybeast-slágerek 

szerzője, Bencsik-Kovács Zoltán, az év szövegírója a Heaven Street Seven frontembere, Szűcs Krisztián 

lett. Könnyűzenei szövegírói életműdíjban részesült Földes László Hobo, az év könnyűzenei 

produkciója pedig a Solaris MűPá-ban rendezett koncertje lett. Az új junior kategóriában az év fiatal 

alkotója elismerést könnyűzenei területen Sebestyén Áron, komolyzenei területen pedig Bella Máté 

kapta. Az Artisjus-díj történetében először az év komolyzenei műve díjban női szerző is részesült: 

Tallér Zsófia és Sári József alkotásait egyaránt elismerték. 

Bővebben az idei díjakról és díjazottakról: http://tinyurl.com/mrkgc49 

Fényképek a díjátadóról (az album bővül): http://tinyurl.com/oqry7oy  

Könyvfesztiválon az Artisjus-díjas írók 

Április 24-én, pénteken 14 órakor várunk mindenkit a Nemzetközi Könyvfesztiválra, a Millenáris Park 

Hess András termébe. Az idei Artisjus-díjas irodalmi szerzőkkel Reményi József Tamás beszélget a 

díjnyertes kötetekről. Mind, átjavított, újabb, régiek című költői életművét összegyűjtő kötetéért 

Kukorelly Endre kapta az Artisjus Irodalmi Nagydíjat 2015-ben. Rajta kívül Szijj Ferenc, Háy János, 

Károlyi Csaba és Szilágyi Márton részesült a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület elismerésében. 

Bővebben a díjazottakról: http://tinyurl.com/pgensbp  

Music Hungary konferencia: elindult a regisztráció! 

Harmadik éve rendezik meg idén a Music Hungary-t, azaz a zeneipar konferenciáját Egerben. Már 

lehet regisztrálni az eseményre a konferencia weboldalán. A rendezvényen körüljárják majd a 

zeneterjesztés, a kommunikáció és a speciális magyar viszonyok piaci trendjeit és történéseit. 

Workshopok keretében ismertetik a gyakorlatba is átültethető tudást, és külföldi szakértők 

segítségével mutatják be a működő zeneipari modelleket. Megvitatják a magyar zenei piac 

problémáit és szembesítik mindezt a döntéshozókkal.  

Regisztráció, szállásfoglalás a konferenciára: http://tinyurl.com/qzeqrkb  

 

 



Friss a Dal+Szerző blogon 

A YouTube előfizetős szolgáltatásából nem lehet kimaradni http://tinyurl.com/mx42bof  
Az ember, akire még a kalózok szabályai sem vonatkoztak http://tinyurl.com/n3oszlp  
Japán miatt esett vissza az összesített lemezpiac http://tinyurl.com/mbfha9q  
Összeértek a digitális és fizikai bevételek http://tinyurl.com/k3zuu27   
Elindult a Soundcloud a monetizált remixek felé? http://tinyurl.com/lwnc33g   
Mi ez az új őrület, és hogyan használják a zenészek? A Periscope és az élő mobilos közvetítés 
http://tinyurl.com/lz64ha2  
Vége az aranykornak? A stream szolgáltatók és az exkluzív kiadványok http://tinyurl.com/lzjrpvy   
 
Az ingyenesség halál? Vagy inkább engedni kéne az árból? A vita a 
freemium modellről  http://tinyurl.com/ka24ama  
Három magyar a legrangosabb dalszerzőverseny döntőjében http://tinyurl.com/lcytxzt  
A sztárok visszaveszik az irányítást a tech cégektől http://tinyurl.com/lg5czt9  
 
Üdvözlettel:  
Artisjus Kommunikáció 
www.facebook.com/artisjus.hu  
http://dalszerzo.hu/  
 

 


