Tárgy: VÁLTOZÁS! Könnyűzenei koncertek – jogdíjfelosztás május helyett júniusban

A könnyűzenei koncertek jogdíját idén rendhagyó módon nem májusban, hanem június végén
(június 27.) fizetjük ki szerzőink számára.
FONTOS!
A változás nem érinti sem a komolyzenei rendezvényeket, sem a vendéglátó helyeken történt
háttérzene-jellegű elhangzásokat, sem a rádiós-televíziós felosztásokat – ezen felhasználások
esetében idén is májusban (május 16.) fizetjük ki a jogdíjakat.
A VÁLTOZÁS OKAI
Kizárólag a könnyűzenei koncerteket érintő és feltehetően csak az idei évben szükségessé vált
módosítás okai a következők.
A szervezők 2015-ben rekordszámú, 20.693 db rendezvény adatszolgáltatását küldték meg az Artisjus
részére. Ez a 2014-es évhez képest 14%-os, 2013-hoz képest pedig 34%-os növekedést jelentett a
beérkezett adatszolgáltatások számában.
A kiemelkedő eredményeknek egyrészről természetesen örülünk, hiszen 2015-ben több élőzenés
rendezvény után sikerült jogdíjat érvényesítenünk, mint korábban bármikor, és ez általánosságban
nagyobb jogdíjbevételt eredményez szerzőink számára.
Másrészről viszont az adatszolgáltatásban jelentkezett drasztikus növekedés komoly kihívás elé
állítja az egyesület munkaszervezetét. Mostanra már biztosnak látszik, hogy a könnyűzenei
rendezvényekről érkezett adatszolgáltatások maradéktalan feldolgozására sajnos nem elég a májusi
nagyfelosztásig (május 16.) rendelkezésünkre álló idő.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a különböző felosztások ütemezése során figyelemmel kell lennünk
a könnyűzenei koncertek és a ráosztások (gépzene, üreshordozó-díj) közötti függőségekre.
Mérlegelve szerzőink érdekeit, valamint az adatszolgáltatások pontos és teljeskörű feldolgozásához
szükséges időt, a könnyűzenei koncertek felosztását – a szerzőkből álló Vezetőség tájékoztatása és
jóváhagyása után – 2016. május 16-áról átütemeztük 2016. június 27-ére.
Ez a megoldás garantálja a könnyűzenei rendezvények jogdíjainak maradéktalan felosztását és a
ráosztások kalkulációjának pontos végrehajtását június végéig. Az adatszolgáltatások jövőbeni még
hatékonyabb feldolgozásának lehetőségeit kollégáink folyamatosan vizsgálják.

Összefoglalva, a kifizetések ütemezése idén a következőképpen alakul:
Május 16.
•
•
•

rádió, televízió
komolyzenei rendezvények
vendéglátás

Június 27.
•
•
•
•

könnyűzenei rendezvények
filmzene
gépzene jogdíjak
üres hang- és képhordozó jogdíjak

Az okozott kellemetlenségért ezúton is minden érintett szerző, jogutód és zeneműkiadó szíves
elnézését kérjük!

Üdvözlettel,

ARTISJUS Szerzői Ügyfélszolgálat

