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Kedves Szerzőnk! 

#Zenélnénk kampány – Csatlakozzon! 

Zenészek, menedzserek, zeneipari háttéremberek csatlakozását várják a #zenélnénk! 
kampányhoz, amely május 18-ig, hétfőig a közösségi médiában zajlik. A kampány célja, hogy 
augusztus 15. előtt is lehessen zenélni a már engedélyezetten nyitva tartó 
vendéglátóhelyeken, strandokon - majd csökkentett befogadóképesség mellett a szabadtéri 
koncerthelyszíneken is. 

Szabadtéri, zenélős fotó vagy videó közzétételével, a #zenélnénk! hashtag használatával, 
Facebook profilképhez keret választásával Ön is támogathatja a Music Hungary Szövetség 
kezdeményezését. A szövetség tagjaként, az Artisjus is aktívan részt vesz a zeneipar, a szerzők 
érdekérvényesítésében. 

Így tud csatlakozni: https://bit.ly/MHzenelnenk 

A kezdeményezésről itt olvashat bővebben: http://musichungary.hu/zenelnenk/ 

  

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 

1. NKA - Hangfoglaló 

A járványhelyzetre tekintettel az NKA Hangfoglaló Kollégiuma két rendkívüli pályázatot tett 
közzé: 

  

• Pályázat tárgya: Koncerteket pótló, közönség nélküli felvételek készítése és 
bemutatása 

• Pályázók köre: Könnyűzenei előadók, együttműködve hang- és képfelvételt készítő 
szakemberekkel/vállalkozásokkal, és a vészhelyzet kihirdetése előtt könnyűzenei 
koncerthelyszínként működő klubokkal 

• Elnyerhető (maximális) támogatás: 600.000 Ft 
• Benyújtás határideje: 2020. május 29.  
• Bővebb információ: https://bit.ly/nka_HF_covid_1 

  

• Pályázat tárgya: Könnyűzenei témájú oktatóvideók készítése 
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• Pályázók köre: Könnyűzenei szerzők és előadók, könnyűzenével foglalkozó kutatók, 
könnyűzenei oktatók, zeneipari szakemberek és háttéripari szereplők, együttműködve 
felvételek elkészítésében közreműködő szakemberekkel 

• Elnyerhető (maximális) támogatás: 300.000 Ft 
• Benyújtás határideje: május 29. 
• Bővebb információ: https://bit.ly/nka_HF_covid_2 

  

2. EMMI-pályázatok hétfői határidővel 

Az EMMI kultúráért felelős államtitkársága Köszönjük, Magyaroroszág! néven írt ki pályázatot 
könnyűzenészeknek, a nép- és cigányzene területén alkotóknak, illetve jazz- és 
komolyzenészenek. 

Határidő: május 18. hétfő (ezen belül eltérőek a benyújtási időpontok, ld. alább) 

• Könnyűzene – a határidő 12:00 https://bit.ly/konnyu_emmi 
• Nép- és cigányzene - a határidő 12:00: https://bit.ly/nepzene_emmi 
• Komolyzene- a határidő 9:00: http://filharmonia.hu/palyazati-kiiras/ 
• Jazz - a határidő éjfél: https://bit.ly/jazz_emmi 

  

A Petőfi Irodalmi Múzeum a trianoni évfordulóra 10 milliós keretösszeggel pályázatot írt ki: 

• Pályázat tárgya: a trianoni évfordulóra reflektáló zenemű komponálása 
• Pályázók köre: 18. életévüket betöltött írók, költők, dramaturgok és zeneszerzők 
• Elnyerhető (maximális) támogatás: bruttó 300.000 Ft 
• Benyújtás határideje: 2020. május 18., 12:00 
• Bővebb információ: https://bit.ly/pim_emmi 

  

3. MTK-pályázat 

Az MTK labdarúgó csapata pályázaton keresi új indulóját. A zsűri által legjobbnak ítélt 
pályamunka alkotója egymillió forintos díjazásban részesül. A pályaműveket zsűri értékeli ki – 
amelynek tagja Szakos Krisztián és Grecsó Krisztián is –, majd közönségszavazás után, a 
szurkolók véleményét is figyelembe véve újból a zsűri dönt az utolsó fordulóban. 
Fontos: instrumentális dal nem fogadható el érvényes pályázatként! 

Határidő: 2020. június 15. 18:00. 

Elnyerhető díjazás: 1 millió forint 

Bővebb információ: http://mtkbudapest.hu/hu/hirek/indulo 
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Július 3-án jön a „második nagyfelosztás” 

Május 14-én zajlott le az első idei nagyfelosztás, melyből összesen 7477 magyar szerző, 
jogutód és zeneműkiadó részesült. Ezúttal a tavalyi belföldi rádiós, televíziós elhangzásokért, 
valamint az élő háttérzenéért járó jogdíjakat fizette ki az Artisjus. Július 3-án esedékes a 
második nagyfelosztás, mely az alábbi 2019-es jogdíjakat fogja tartalmazni: 

• élőzene (és a hozzá kapcsolódó gépzenei jogdíj)  
o  könnyűzenei rendezvények 2019. II. félévéből és olyan ennél korábbi 

koncertek,     melyekre pótlólag érkezett meg a jogdíj, illetve az adatszolgáltatás 
o  komolyzenei rendezvények   

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

A második nagyfelosztás időpontja eredetileg június 25. volt, de gazdaságossági okokból, 
pénzügyi észszerűsítés miatt nyolc nappal később, tehát július 3-án érkezik a jogdíj a 
szerzőkhöz, jogutódokhoz és zeneműkiadókhoz. 

  

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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