
Tárgy: Holnap fizetjük ki Önnek a rádiós és televíziós jogdíjakat (illetve az élőzenei jogdíjak egy 
részét is)  
 
- Holnap (kedden) lesz a 2017-es elhangzási adatokon alapuló első ”nagyfelosztás”. 
- Ezúttal a művei rádiós, televíziós és vendéglátó élő háttérzenei elhangzásaiért járó jogdíjait kapja 
meg. 
- Később, június 28-án történik majd a #2-es nagyfelosztás (koncertek, filmek, hangfelvétel-
ráosztások).  

 
Tisztelt Szerzőnk! 
 
Az Artisjus 2017-ben is több tízezer zenefelhasználóval kötött szerződést annak érdekében, hogy a 
zeneipar többi szereplője mellett a szerzők is méltányos díjazásban részesüljenek műveik elhangzása 
után. Az elvégzett jogdíjbeszedési és felosztási munka eredményeként holnap 6.519 magyar zenei 
szerzőhöz és jogutódhoz érkezik jogdíj. 
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MILYEN JOGDÍJAKAT TARTALMAZ A HOLNAPI FELOSZTÁS? MI VÁLTOZOTT? 
MILYEN FELOSZTÁS VÁRHATÓ A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKBAN?  
 
A jogdíjak kifizetési rendje a tavalyi évhez képest némileg változott.  
Újdonság, hogy a rádiós és televíziós elhangzásokért járó jogdíjakat és az ezekhez kapcsolódó 
ráosztásokat (így a magánmásolási díjakból származó ráosztásokat is) egyszerre fizetjük ki: május 15-
én.  
A komolyzenei szerzők számára újdonság, hogy a szokottnál később, június végén fizetjük ki a 

jogdíjakat a 2017-es rendezvényekre. Azért a könnyűzenei koncertekkel egy időben történik ez a 

felosztás, mert a szervezőktől érkező műsorok feldolgozása során derül ki, hogy az adott rendezvény 

komolyzenei vagy könnyűzenei (esetleg vegyes) volt-e. Így minden tavalyi műsort fel kell dolgoznunk 

ahhoz, hogy ezt a felosztást megfelelően tudjuk elvégezni. 

 

#1 májusi nagyfelosztás (május 15.):  
 

• rádiók, televíziók (és hozzájuk kapcsolódó gépzenei és magánmásolási jogdíjak) 

• élőzene  
- vendéglátóhelyek (háttér élőzene) – és hozzá kapcsolódó gépzenei jogdíj  

 
#2 júniusi nagyfelosztás (június 28.):  
 

• élőzene (és hozzá kapcsolódó gépzenei jogdíj) 
- könnyűzenei rendezvények  
- komolyzenei rendezvények   

• filmzene (és hozzá kapcsolódó gépzenei és magánmásolási jogdíjak) 
• hangfelvétel-értékesítésre épülő ráosztások (gépzene és magánmásolási díj)  

Egész évben folyamatosan osztjuk fel és fizetjük ki: 

• külföldi felhasználások 

• online 

• hangfelvétel-kiadás 
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MENNYIT ÉR EGY ELHANGZÁS? 
A rádiós és televíziós konkrét elhangzások a műfajtól, az elhangzás hosszától és a csatornától függően 
eltérő összeget érnek. Ezen a két linken részletes kalkulátorban tudja megnézni az értékeket: 

- RÁDIÓ: https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/radios-jogdijkalklator/  
- TELEVÍZIÓ: https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/televizios-

jogdijkalkulator/  
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ÍGY ÉRDEMES MEGNÉZNI, MIRE KAPOTT JOGDÍJAT 
 

 

Már regisztrált online ügyintézéshez? Ha igen: holnaptól elérhetőek lesznek a részletes kifizetési 

adatai a saját online felületén. Belépést követően az ÉRTESÍTŐK fülön találja az értesítőjét.  

Belépés: www.artisjus.hu – jobb felső sarok, BELÉPÉS. 

Ha elvesztette azonosítóját, kattintson az „Azonosító / jelszó emlékeztető” linkre.  

 

VIDEÓ! Blogunkon megmutatjuk, hogy az online rendszerben miként lehet gyorsan és egyszerűen 

átnézni a jogdíjakat. 

 

Még nem regisztrált online ügyintézéshez? A szerzői jogdíjakról szóló értesítőt postáztuk a nálunk 

regisztrált levelezési címére.  
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TAVALY TÖBBET/ KEVESEBBET KAPOTT?  

Ha szeretné összevetni az idei jogdíjakat a tavalyival, akkor ne a teljes összeget figyelje, mert 

változott a felosztási rend (lásd az 1. pontot). Ehelyett érdemes: 

 

• először jogdíjnemenként elvégezni az összehasonlítást 

o Példa: AT/2017/1 (TELEVÍZIÓ – zene) vs. AT/2016/1 (TELEVÍZIÓ – zene) 

• aztán megnézni az elhangzások számát („Mennyiség”) 

• végül figyelni, hogy a művekben mekkora a saját szerzői részesedésünk (%)   
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VALAMI HIÁNYZIK? 

Egy új fejlesztésnek köszönhetően az Artisjus online rendszerében 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. 

 

Ezt követően is hiányosságot észlel?  Ha hiányol valamit a 2017-es elhangzásai közül, kérjük, jelezze 

e-mailben a Szerzői Kapcsolatok osztályán: szerzok@artisjus.com 

Ilyenkor a hiányzó elhangzásoknak alaposan utánajárunk, és megpróbáljuk a következő felosztásra 

pótolni a hiányt.  

Kérjük, a rendelkezésére álló részletes adatokkal (pl. elhangzás időpontja, helyszíne, csatornája stb.) 

segítse ezt a tisztázó munkát. Köszönjük! 

https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/radios-jogdijkalklator/
https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/televizios-jogdijkalkulator/
https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/televizios-jogdijkalkulator/
http://www.artisjus.hu/
https://dalszerzo.hu/2015/09/15/open-artisjus-jogdijak/
mailto:szerzok@artisjus.com
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ZENEI JOGDÍJFELOSZTÁS SZABÁLYAI - ÉRTHETŐEN 

Ebben a füzetben sorra vesszük és részletesen elmagyarázzuk az Artisjus által kezelt összes 

jogdíjtípust: élőzene, rádió, televízió, hangfelvételek, online, gépzene, üreshordozó-díj. 

A jogdíjnemek, rövidítések részletesebb magyarázata itt található.  

 

 

A felosztással kapcsolatos konkrét kérdéseket elsősorban e-mailben várjuk az alábbi címre: 

szerzok@artisjus.com  

  

 

Üdvözlettel, 

ARTISJUS Szerzői Kapcsolatok 

 

https://dalszerzo.hu/2015/05/06/zenei-jogdijfelosztas-erthetoen-megjelent/
http://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2018/05/szerzoi_ertesito_magyarazat_2018.pdf
mailto:szerzok@artisjus.com

