
Kedves Szerző! 
 
Május 9-ig módosítható a kifizetési cím 
 
Most érdemes gondoskodni arról, hogy helyes bankszámlaszám vagy kifizetési postacím szerepeljen 
az Artisjus rendszerében. Május 16-án kezdődik a szerzői jogdíjak kifizetése a 2013-as elhangzások 
alapján, ezért most péntekig (május 9.) adható meg új kifizetési cím vagy bankszámlaszám.  

- A Szerzői Információs Rendszerbe regisztrált szerzőink a Profil menüpontban nemcsak 
ellenőrizhetik, hanem módosíthatják is az adatot (a szövegdoboz jobb felső sarkában látható 
ceruza ikonra kattintva). 

- A SZIR-be nem regisztrált szerzők személyesen a Szerzői Ügyfélszolgálaton, vagy egy személyi 
adatlap kitöltésével 
http://artisjus.hu/_userfiles/file/szerzoknek/nyomtavanyok/szemelyi_adatlap.pdf, és 
elsőbbségi postai beküldésével tudnak még adatot módosítani.  

 
https://szir.artisjus.com  
 
 
Digitális zeneterjesztés kurzus Budapesten – a Pink Floyd zeneterjesztési tanácsadójától 
 
A Zeneipari Hivatal májusban segít eligazodni a digitális zeneterjesztés világában legújabb 
tanfolyamán. A vezető oktató Rebecca Lammer, London egyik elismert digitális zeneterjesztési 
tanácsadója. Rebecca olyan ügyfeleknek segített már a digitális zenei disztribúcióban, mint a dEUS-t 
vagy az Editors-t is képviselő PIAS; az elektronikus zenében működő Ministry of Sound. Képviselt 
olyan világhírű kiadókat, mint az Arctic Monkeys-t és a Franz Ferdinand-ot is megjelentető Domino 
Records. Jelenleg többek között a Pink Floyd digitális zeneterjesztési tanácsadójaként is dolgozik. 
Rajta kívül a WM Music Distribution képviselője, Gallasz Enikő mutatja be a hazai piac sajátosságait.  
A kurzus főbb témái a YouTube-csatorna menedzsmentje, a zenei aggregátorok működése, a zenei 
disztribúció és a digitális zenei üzleti modellek.  
 
Időpont: 2014. május 23-25. 
Időtartam: 12 x 90 perc 3 nap alatt 
Tandíj: 100.000 Ft 
Mitől különleges? egy igazi nemzetközi szaktekintélytől lehet első kézből megtanulni, amit ma tudni 
érdemes a digitális zeneterjesztésről 
 
http://www.zeneiparihivatal.hu/katalogus/ZH_DIGITALIS_ZENETERJESZTES.pdf  
 
 
Zene és YouTube – Tanfolyam indul az MHRS-ban 
 
A Majdnem Híres Rocksuli YouTube témájú tanfolyamot szervez a budapesti Google Ground 
Oktatóközpontban június elején. A zenei tartalomstratégiától, a csatornák optimalizációján keresztül 
a bevételszerzésig több téma is terítékre kerül majd a kurzuson. Hogyan építs fel egy optimálisan 
márkázott YouTube-csatornát a zenekarodnak, kiadódnak? Hogyan növelheted a nézettséget és a 
feliratkozó rajongók számát? Mi a helyes módja a szponzori termékek elhelyezésének a videóidban?  
A tanfolyamot Bodrogi András vezeti majd, aki évek óta a terület elismert hazai szakértője, ráadásul 
az ország első hivatalos YouTube trénere.  
 
Időpont: 2014. június 5-6. 
Időtartam: 8 × 90 perc +  egyórás Google Hangouts mentori tanácsadás Andrással – mindez 3 nap 
alatt 



Tandíj: 39.000 Ft 
Mitől különleges? Hivatalos magyarországi YouTube-tréner tartja a kurzust, akitől magyar nyelven 
lehet megtudni, amit hazai zenészként, kiadóként jelenleg a YouTube-ról tudni érdemes. 
 
http://www.mhrs.hu/zene-es-youtube/ 
 
 
Áprilisi IZÉ: Vitáris Iván és zenei export 
 
A múlt hónapban a zenei export volt a témánk, erre felfűzve lehetett találkozni több poszttal is a 
blogunkon. Április utolsó hétfőjén Vitáris Ivánt kérdezte élőben Horváth Gergő, majd meghívott 
vendégeink arról beszélgettek, hogyan lehet érvényesülni zenészként külföldön. Pécsi-Szabó Dénes, 
az Ivan and the Parazol menedzsere, Schwarz Gábor, a UStream képviselője és egy zenész, Szabó 
Áron Vasaló mesélt tapasztalatairól, és osztott meg praktikus tanácsokat a közönséggel. A fényképes 
beszámoló és a beszélgetésekről készült videók elérhetőek a blogon! 
 
Fényképes összefoglaló: http://tinyurl.com/mt3oqsu  
Videó: Beszélgetés Vitáris Ivánnal: http://tinyurl.com/lfv9r4  
Videó: Zenei export szakmai beszélgetés: http://tinyurl.com/k9dtns8  
 
 
Zeneipari workshop Egerben – Artisjus szervezésben 

 
Május 16-án 12.55-kor az egri Bolyki Pincében tartunk egy workshopot pályakezdő zenekaroknak. A 
rendezvényen akár Music Hungary, akár Feszt Eger karszalaggal részt lehet venni. 
Apropó, Music Hungary: a zeneipar minden területét felölelő, két napos eseményre még lehet 
regisztrálni. Új infó: a Finn Zenei Exportiroda igazgatója is tart előadást, sőt, a konferencia ideje alatt 
elérhető lesz személyesen! 
Music Hungary: http://sziget.hu/musichungary/temak 
Jelentkezés, regisztráció: http://event2.rentit.hu/2014_musichungary/ 
Feszt Eger: http://feszteger.hu/   
 
Szerzői jogi kézikönyv – frissítve, ingyen! 
Elkészült a Szerzői Jogi Kézikönyv aktualizált változata, és mindenki számára szabadon hozzáférhető 
az interneten. A megszépült weboldalon elérhető kézikönyvet a szakterület több elismert képviselője 
– köztük négy Artisjusnak dolgozó jogász – tette naprakésszé. Ingyenesen letölthető, vagy 
megtekinthető a weboldalon! (Kiadó a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért) 
 

www.szerzoijogikezikonyv.hu 
 
 
Üdvözlettel:  
Artisjus Kommunikáció 
Blog: http://dalszerzo.wordpress.com/  
Facebook: http://www.facebook.com/artisjus.hu  
 
Postacím: 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17. 
 


