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a zeneiparra 

 

Kedves Szerzőnk! 

 

A koronavírus terjedése miatti kormányzati intézkedések jelentősen érintik a művészeti életet, és az 
irodai munkavégzést is. Ezúton tájékoztatjuk az Artisjus ezzel kapcsolatos intézkedéseiről, terveiről. 

  

1. A májusi-júniusi nagyfelosztások a tervek szerint haladnak. 

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben elsődleges célunk a munkaszervezet működésének 
folyamatos fenntartása, ideértve most elsősorban a 2019-ben beszedett jogdíjak felosztását és 
kifizetését. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha elkerüljük a munkatársak tömeges 
megfertőződését. Ezért a mai naptól kezdődően kollégáink – néhány szükségszerű kivételtől 
eltekintve – teljes idejű távmunkában, otthonról (home office) dolgoznak. 

Az irodalmi és zenei éves nagyfelosztások előkészítő munkálatai ezekben a hetekben, hónapokban 
tetőznek. Ez egy új helyzet, mert korábban sem az azonosítási munkák, sem a felosztási programok 
futtatása, felügyelete és ellenőrzése nem történt még távmunkában. De jelenlegi tudásunk szerint a 
meglévő eszközeinkkel és munkaerőnkkel ezek távoli elvégzésére készen állunk, azaz azt 
feltételezzük, hogy a tervezett felosztásokat határidőben teljesíteni 
tudjuk  (https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/felosztasi-naptar/). Ezen csak a jelenlegi 
helyzetben nem látható, elháríthatatlan külső ok tudna változtatni. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy addig is sok művész jövedelme, akár megélhetése kerülhet veszélybe. 
Ezért – az Előadóművészi Jogvédő Irodával egyeztetve – dolgozunk azon, hogy szociális rászorultsági 
támogatásunkat hogyan tudnánk legjobban alkalmazni ebben a helyzetben. Erről hamarosan külön 
hírlevélben tájékoztatjuk a szerzőket. 

  

2. A személyes ügyfélforgalom szünetel. 

Kollégáink határozatlan ideig csak emailben és telefonon érhetőek el. 

Kérjük, hogy használja az online ügyintézési felületet [SZIR], vagy keresse a Szerzői Kapcsolati 
munkatársakat e-mailben (szerzok@artisjus.com), telefonon (06-1-488-2666). 

Ez a csapatunk is távmunkában, otthonról dolgozik, a telefonok átirányításával. Bízunk benne, hogy 
az átállás zökkenőmentes, de kérjük az ügyek elsősorban online [SZIR] vagy e-mailes intézését. 

  

3. A Könnyűzenei Szolgáltató Iroda kárfelmérő kérdőívet készített. 

https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/felosztasi-naptar/


A MANK keretein belül működő Könnyűzenei Szolgáltató Iroda (KöSZI) felmérést készít a koronavírus 
miatt hirdetett veszélyhelyzet hatásairól olaszországi mintára. Ha Ön nem csak szerző, hanem előadó 
is, kérjük, a kérdőív kitöltésével segítse a Szolgáltató Iroda munkáját! Céljuk a felméréssel az, hogy 
„legalább viszonylag objektív információink legyenek a már felmérhető – prognosztizálható – 
károkról”. A felmérés adatait kizárólag tájékoztatási céllal, a döntéshozók informálása érdekében 
használnák. 

(Sajnos a kérdőívben van egy-két olyan kérdés, aminek értelmezése a zenészeknek nem könnyű, vagy 
akár lehetetlen. Ezeknél érdemes a legkisebb választ adni, vagy az „egyelőre nem tudom 
megmondani” opciót választani. Köszönjük!) 

A kérdőív itt érhető el: http://bit.ly/COVID19_felmeres_koszi 

A Dal+Szerző blog összefoglaló cikke a témában: http://bit.ly/cikk_DSZ_COVID19_veszteseg 

  

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre 
„leiratkozom” szöveggel.  
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