
Feladó: ARTISJUS Szerzői kapcsolatok 

Tárgy: Júniusi nagyfelosztás: szórakoztató és komolyzenei koncertek, filmzene, hangfelvétel 

ráosztások 

 

- Holnap fizetjük ki a 2017-es elhangzási adatokon alapuló második nagyobb jogdíjfelosztást.  

- Szórakoztató és komolyzenei koncertek, filmzene, valamint hangfelvétel-kiadási adatok alapján 

történik kifizetés. 

- A részletes pénzügyi és elhangzási adatok holnap reggeltől elérhetők online rendszerünkben (SZIR). 

 

A 2017-es jogdíjbeszedésekre alapuló nagyfelosztásaink második része is lezajlott, a kifizetés 

időpontja: 2018. június 28. 

 

1. SZÓRAKOZTATÓ KONCERTEK JOGDÍJA 

 

Tavaly novemberben és idén júniusban összesen 18.139 könnyűzenei rendezvény után számolunk el 

jogdíjat a szerzőknek. Ez az egy évvel korábbihoz képest 9%-kal magasabb arány. 

Milyen koncertek szerepelnek a júniusi felosztásban?  

Felosztási Szabályzatunkkal összhangban most a 2017. július 1. és 2018. január 31. között befizetett 

jogdíjak kerülnek felosztásra, ha a jogdíjak felosztásához szükséges elhangzási adat is beérkezett az 

Artisjushoz.  

Hol találom az elszámolt koncertek részletes adatait? 

A júniusi szerzői értesítőn 3 helyen: 2017/AS/2, 2017/AS/3, 2017/AS/4 azonosítóval jelzett sorokban 

szerepelnek a részletes elhangzási és műadatok. A gépzenei jogdíjak 8%-át és a műsor nélküli 

jogdíjakat a szórakoztató koncerten elhangzó zeneművekre osztjuk fel, amit a 2017/ASR/1 sorban 

talál. 

Mit tegyek, ha nem találom a koncertet az elszámolásban? 

• Ha Ön a koncert fellépője volt: Az Artisjus honlapján a jobb felső sarokban lévő Belépésre 

kattintva lépjen be online fiókjába. Ott kattintson a Fellépések oldalra, és adja meg a koncert 

azonosításához szükséges legfontosabb alapadatokat (helyszín, dátum stb.) és a setlistet. 

Kollégáink ellenőrzik a jogdíjbefizetést és az adatszolgáltatást, majd a hiányosságokat 

egyeztetik a szervezőkkel. 

o Útmutató a felület használatához: https://dalszerzo.hu/2017/03/01/az-eloadok-

online-is-bejelenthetik-fellepeseiket-az-artisjusnal/ 

 

• Ha Ön nem volt fellépő a koncerten: e-mailben a szerzok@artisjus.com címen jelezze a 

hiányt, a lehető legtöbb adattal, amit a szóban forgó, hiányzó koncertről tud. 

 

http://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2018/06/FelosztasiSzab%C3%A1lyzat_2018_71.pdf
https://dalszerzo.hu/2017/03/01/az-eloadok-online-is-bejelenthetik-fellepeseiket-az-artisjusnal/
https://dalszerzo.hu/2017/03/01/az-eloadok-online-is-bejelenthetik-fellepeseiket-az-artisjusnal/


A júniusi felosztás eredményei:  

- 12.585 rendezvény adatait dolgoztuk fel (+20% tavalyhoz képest) 

- 87.603 különböző zenemű elhangzásai szerepelnek a jogdíjfelosztásban 

- 8.378 magyar szerző számára történik jogdíjfelosztás 

 

x x x 

 

2. KOMOLYZENEI KONCERTEK JOGDÍJA 

Holnap összesen 1.778 komolyzenei rendezvény után számolunk el jogdíjat a szerzőknek.  

Milyen koncertek szerepelnek a júniusi felosztásban? 

Felosztási Szabályzatunkkal összhangban most a 2017. február 1. és 2018. január 31. között befizetett 

jogdíjak kerülnek felosztásra, ha a jogdíjak felosztásához szükséges elhangzási adat is beérkezett az 

Artisjushoz. 

Hol találom az elszámolt koncertek részletes adatait? 

A júniusi szerzői értesítőn 2017/AK/1 azonosítóval jelzett sorban szerepelnek a részletes elhangzási 

és műadatok. A gépzenei jogdíjak 6%-át a komolyzenei koncerten elhangzó zeneművekre osztjuk fel, 

ennek értéke már szerepel az ott feltüntetett összegben. 

 

A júniusi felosztás eredményei:  

- 1.778 rendezvény adatait dolgoztuk fel 

- 4.979 különböző zenemű elhangzásai szerepelnek a jogdíjfelosztásban 

- 522 magyar szerző számára történik jogdíjfelosztás 

 

x x x 

 

3. FILMZENEI JOGDÍJAK  

A filmzenei jogdíjak felosztása ún. zenefelállítás alapján történik. Ezt a film gyártója adja le az 

Artisjusnak, és részletesen tartalmazza a zeneművek időtartamát a filmben. 

A filmek, tévésorozatok kétféle felhasználása után számolunk el jogdíjat:  

- televíziós játszás 

- moziban történt vetítés  

 

Eredmények: 

Televíziós játszás 

http://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2018/06/FelosztasiSzab%C3%A1lyzat_2018_71.pdf


- 68.795 zenemű adatait vettük figyelembe 

- 1360 magyar szerző részesül jogdíjban 

Mozivetítés 

- 13.015 zenemű adatait vettük figyelembe 

- 553 magyar szerző részesül jogdíjban 

 

A gépzenei jogdíjak 2,4%-a a televíziókban vetített filmekben hallható zeneművekre kerül felosztásra, 

amit szintén most számolunk el a jogosultak felé. 

 

x x x 

 

4. HANGFELVÉTEL RÁOSZTÁSOK 

A hangfelvétel-kiadások jogdíjait az Artisjus egész évben folyamatosan fizeti ki a kiadványon szereplő 

zeneművek szerzőinek. Ilyenkor júniusban, évente egyszer a hangfelvétel-kiadási adatokra történő 

(gépzenei jogdíj és magánmásolási díj) ráosztás történik. A gépzenei jogdíjak 41%-a, a magánmásolási 

díjak 47%-a kerül így kifizetésre – három év (2015, 2016, 2017) hangfelvételadataira. 

 

Eredmények: 

- 57.962 mű adatait vettük figyelembe 

- 5068 magyar szerző részesül jogdíjban 

x x x 

 

Mit tegyek, ha egy elhangzásom hiányzik? 

Egy új fejlesztésnek köszönhetően az Artisjus online rendszerében (SZIR) bárki, aki már rendelkezik 

online regisztrációval, átnézheti az elakadt („függőszámlára került”) műveit. Minden szerzőnek 

segítünk egy előre elkészített listával, amin az esetleg hozzá köthető azonosítatlan művek 

szerepelnek.  

Ha ennek ellenére hiányosságot lát, a felosztással kapcsolatos konkrét kérdéseket, esetleges 

panaszokat elsősorban e-mailben várjuk: szerzok@artisjus.com  

 

Üdvözlettel,  

Artisjus Szerzői Kapcsolatok 

 

 



 

  

 

 


