
Tárgy: Júliusi nagyfelosztás: szórakoztató és komolyzenei koncertek, filmzene, hangfelvétel 
ráosztások 

 

Kedves Szerzőnk! 

Holnap, július 3-án fizetjük ki a 2019-es elhangzási adatokon alapuló jogdíjak második részét. 
Ezúttal a könnyűzenei és komolyzenei koncertek, valamint a filmzenei és a hangfelvétel-
kiadási adatok alapján történik kifizetés.   

A részletes pénzügyi és elhangzási adatait július 3. reggelétől elérheti saját SZIR-oldaláról, ha 
korábban már regisztrált az online ügyintézéshez. 

  

1. SZÓRAKOZTATÓ ÉS KOMOLYZENEI KONCERTEK JOGDÍJA 

Tavaly októberben, valamint idén júliusban összesen 23 475 db (az eggyel korábbinál 6 %-kal 
több) zenei rendezvény után számoltunk el jogdíjat a szerzőknek, és 90 171 különböző zenemű 
elhangzását azonosítottuk be. 

  

Szórakoztató (könnyűzenei) koncertek 

Felosztási Szabályzatunkkal összhangban most a 2019. év végéig megtartott rendezvények 
2019. július 1. és 2020. január 31. között befizetett jogdíjai kerültek felosztásra a könnyűzene 
esetében – feltéve, ha a szervező a jogdíjak felosztásához szükséges mennyiségű és minőségű 
elhangzási adatot is eljuttatta az Artisjushoz. Bár maga az élőzenei jogdíj a 2019-es második 
féléves adatokon alapszik, a „koncertes ráosztások” a teljes tavalyi évre vonatkoznak. 

• Hol találja az elszámolt koncertek részletes adatait? 

A júliusi szerzői értesítőn 2 helyen: 2019/AS/2, 2019/AS/3 azonosítóval jelzett sorokban 
szerepelnek a részletes elhangzási és műadatok. A gépzenei jogdíjak 8%-át és a műsor nélküli 
jogdíjakat a szórakoztató koncerteken elhangzó zeneművekre osztjuk fel, amit a 2019/ASR/1 
sorban talál. 

• Így értelmezze a jogdíjértesítőt! A Dal+Szerző blogon segítséget kaphat 
jogdíjértesítője értelmezéséhez: http://bit.ly/2J9Kiix 

  

Komolyzenei koncertek 

https://www.artisjus.hu/wp-content/uploads/2020/06/FelosztasiSzabalyzat_2020.pdf
http://bit.ly/2J9Kiix


A komolyzene esetében most a 2019. év végéig megtartott rendezvények 2020. január 31-ig 
befizetett jogdíjai kerülnek felosztásra – feltéve, hogy a jogdíjak felosztásához szükséges 
elhangzási adat is beérkezett az Artisjushoz. 

• Hol találja az elszámolt koncertek részletes adatait? 

A júliusi szerzői értesítőn 2019/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. 

• Így értelmezze a jogdíjértesítőt! A Dal+Szerző blogon segítséget kaphat 
jogdíjértesítője értelmezéséhez: http://bit.ly/2J9Kiix 

  

A mostani kifizetés apropójából megvizsgáltuk a hazai koncertekről szóló adatainkat a teljes 
tavalyi évre. A 2019-es zenés rendezvények és jogdíjaik statisztikája július 3-tól elérhető a 
Dalszerzo.hu oldalon! 

  

2. 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 

  

Felosztás számokban:  

Televíziós játszás 

- 88 761 zenemű adatait vettük figyelembe 

- 1 359 magyar szerző részesül jogdíjban 

Mozivetítés 

- 13 261 zenemű adatait vettük figyelembe 

- 698 magyar szerző részesül jogdíjban 

  

http://bit.ly/2J9Kiix


A gépzenei jogdíjak 2,4%-a a televíziókban vetített filmekben hallható zeneművekre kerül 
felosztásra, amit szintén most számolunk el a jogosultak felé. 

  

3. HANGFELVÉTEL RÁOSZTÁSOK 

A hangfelvétel-kiadások jogdíjait az Artisjus egész évben folyamatosan fizeti ki a kiadványon 
szereplő zeneművek szerzőinek. Ilyenkor júliusban, 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 (2017, 2018, 2019) 
hangfelvételadataira. 

Felosztás számokban: 

- 4985 magyar szerző részesül jogdíjban 

  

+ VALAMIT HIÁNYOL? 

Ha regisztrált már online ügyintézéshez, akkor a SZIR-ben is jelezheti nekünk, ha 
hiányosságokat észlel a szerzői értesítőjében. Az új reklamációs felületről a Dal+Szerző blogon 
olvashat: 

http://bit.ly/2ITIZW5 

  

A felosztással és a kifizetett összegekkel kapcsolatos konkrét kérdésekkel, esetleges 
panaszokkal emailben fordulhat hozzánk: szerzok@artisjus.com 

  

Üdvözlettel, 

Artisjus Szerzői Kapcsolatok 

 

http://bit.ly/2ITIZW5
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