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Kedves Szerzőnk! 

 

Az ünnepek közeledtével szeretnénk tájékoztatni, hogy 2020-ban december 23. 16 óráig 
tudjuk fogadni megkeresését. Az Artisjus a két ünnep között zárva tart. A Szerzői Információs 
Rendszerben természetesen a szünidő alatt is bejelentheti új műveit, ellenőrizheti 
azonosítatlan műveinek listáját, módosíthatja személyes adatait. Boldog karácsonyt, meghitt 
ünnepeket kívánunk! 

  

Jogdíjfelosztások 2021-ben 

Az Artisjus honlapján már elérhető a jövő évi felosztási naptár, melyben áttekinthető a 
jogdíjkifizetések ütemezése.  Az irodalmi szerzők jogdíja április 20-án kerül utalásra. A legtöbb 
zenei szerzőt érintő ún. „nagyfelosztás” ezúttal is két részben: május 18-án, illetve június 29-
én lesz esedékes. A májusi kifizetés a 2020-as rádiós, televíziós és élő vendéglátó-háttérzene 
lejátszásokért jár. Június végén az alábbi jogdíjak kifizetésére kerül majd sor: élőzene 
könnyűzenei és komolyzenei rendezvények (2020., II. félév), gépzene (hangfelvétel és 
szórakoztató koncert alapján), filmzene és magánmásolási díj. 

Jogdíjfelosztási naptár: https://bit.ly/37vylAX 

  

Megjelent a téli Dal+Szerző magazin 

Milyen lesz a hazai zeneipar 2021-ben? Mostanra egyértelmű, hogy a COVID-19 okozta helyzet 
tartós, így sokan kénytelenek egy újfajta berendezkedésre áttérni. Erről kérdezzük a zeneipar 
több szereplőjét. 

Címlapunkon Áron András. Apey zenéiben bárki megtalálhatja azt, ami neki szól: a 
sludgedoommetál rajongóit a LAZARVS szólítja meg, a country-blues hívei a szólólemezeket 
hallgatják rongyosra, és akkor még meg sem említettük a grunge-os Trilliont és a most éledező 
új formációit. 

"A dalból a zene az, ami megfogja az embert – a szöveg pedig az, ami ott is tartja.” Hujber 
Szabolccsal a dalszöveg értelmiségi-művészi megközelítéséről beszélünk. 

Összefoglaló a 2020. novemberi Music Hungary konferenciáról és a #kösziadalt kampány 
eredményeiről. Hírek, lemezajánló és könyvajánló az új lapszámban. 

https://bit.ly/37vylAX


A Dal+Szerző magazint már online is lapozhatja: https://bit.ly/DSZ_34_web 

Zenék az új Dal+Szerző magazinból – playlist: http://bit.ly/DSZ_34_playlist 

  

Megjelent a Zeneipari Jelentés 2020 

„Rendkívüli helyzetben jelent meg a 2020-as ProArt Zeneipari Jelentés, és ezért nemcsak az 
előző év adatait összegzi, hanem az idei évre, a járvány hatására nézve is megfogalmaz 
előrejelzéseket. Válsághelyzetben “felértékelődik a károkat leíró információk szerepe” – 
olvasható a december közepén publikált jelentésben. 

A COVID-válság előtti utolsó teljes évében, 2019-ben a magyar zeneipar mérete elérte a rekord 
értékű 73,5 milliárd forintot. Idén azonban a járvány miatti veszélyhelyzetben az élőzenei piac 
összeomlott, és ezzel a teljes zeneipar várhatóan értékének több mint felét (-60%) elveszíti. A 
veszélyhelyzeti korlátozások miatt a könnyűzenei rendezvények száma soha nem tapasztalt 
mértékben visszaesett: 2019-hez képest 76,2%-kal kevesebb élőzenei fellépés valósult meg 
2020 első nyolc hónapjában. 

A teljes zeneipari jelentést innen töltheti le: http://zeneipar.info/ 

Ha nem olvasná el a teljes jelentést, rövid összefoglalónkat itt találja: http://bit.ly/3myjwC1 

  

Artisjus előadói és zenetanári díjak 

Tíz zenetanárt és tíz előadót díjazott az Artisjus komoly- és könnyűzenei kategóriákban 2020. 
december 11-én. Az egyesület ezzel a két díjjal kíván köszönetet mondani a kortárs darabok 
elkötelezett terjesztőinek. Az Artisjus Zenetanári Díjával azokat a zenepedagógusokat 
jutalmazzák, akik pályafutásuk során nagy hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene 
terjesztésére és missziójuk, hogy a felnövekő muzsikusnemzedékek anyanyelvükként értsék a 
kortárs magyar zenét. 

Az Artisjus Előadóművészi Díjában azok az előadók részesülnek, akik művészeti tevékenységük 
során előtérbe helyezik a kortárs magyar zenét, és küldetésüknek érzik, hogy minél szélesebb 
közönséghez juttassák el ezeket a zeneműveket.  

2020 díjazottjairól itt olvashat: http://bit.ly/2LRQoJv 

  

Kitöltötte már? Kérdőívben kérdezzük a véleményéről! 

December végéig még várjuk visszajelzését. Kérjük, ossza meg velünk véleményét! Kérdőívünk 
kitöltésével 15 perc alatt tehet érdemben azért, hogy az Artisjus a szerzői igényeknek 
megfelelően fejleszthesse szolgáltatásait, működését. 

https://bit.ly/DSZ_34_web
http://bit.ly/DSZ_34_playlist
http://zeneipar.info/
http://bit.ly/3myjwC1
http://bit.ly/2LRQoJv


Eddig már négyszáz szerző töltötte ki online kérdőívünket, nekik ezúton is hálásan köszönjük 
az erre fordított időt! 

Az anonim kérdőívet itt tudja kitölteni: https://www.surveymonkey.com/r/artisjus_kerdoiv 

  

Üdvözlettel: 

Artisjus Kommunikáció 

https://facebook.com/artisjus.hu 

https://dalszerzo.hu  

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