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Kedves Szerzőnk! 

DEX 2021: elindult a kedvezményes jegyvásárlás! 

A járványhelyzetnek megfelelő biztonsági intézkedésekkel és kedvezményes jegyárakkal jön idén a 

Dalszerző Expo. Az Artisjus kétnapos eseménye idén is a dalszerzők számára jelent majd egyedülálló 

fejlődési, kapcsolatépítési lehetőséget. Április végéig lehet kedvezményes, 7990 Ft-os „early-bird” 

jegyet vásárolni, míg a SZIR-be regisztrált szerzők április 20-ig 6990 Ft-ért válthatják meg a kétnapos 

bérletet (egyszer használatos promóciós kód SZIR-tagok részére: SZIR2021). 

A jegyet természetesen visszaváltjuk, ha a járvány nem engedi a DEX megtartását, vagy a 

módosításokkal megtartott rendezvényen mégsem szeretne részt venni, vagy egészségi okokból nem 

tudna, nem szeretne megjelenni rendezvényen.   

Időpont: 2021. május 26-27. (helyszín: Budapest) 

Jegyvásárlás (kedvezmény április 20-ig): http://bit.ly/DEX21_tickets  

Facebook-esemény: http://bit.ly/dex2021event 

 

A SZIR leáll az ünnepi hétvégén 

Karbantartási munkálatok miatt sem a Szerzői Információs Rendszer, sem a zeneműkiadók ügyintéző 

felülete nem lesz elérhető három napon keresztül: március 13. és március 15. között. A hétvégi 

leállást követően keddtől ismét be tud lépni saját online fiókjába, ha például műveit jelentené be, 

személyes adatait módosítaná. Ha hétvégén küldene e-mailt számunkra, üzenete célba fog érni, mert 

a levelezést nem érinti a leállás. Köszönjük a türelmet!  

Még nem regisztrált online ügyintézéshez a SZIR-be? Pótolja most ügyfélkapus hitelesítéssel 

elektronikusan! Regisztráció és lépések: https://bit.ly/3eGM09a  

 

Előadó szerzőink figyelmébe: változás az adófizetésben 

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda összefoglalta a legfontosabb változásokat azzal kapcsolatban, hogy 

az új kormányrendelet miként változtat az előadók adófizetésén. A változás az alábbi három témát 

érinti: mentesülés márciusban a Szocho-fizetési kötelezettség alól, mentesülés márciusban a KATA 

szerinti adófizetési kötelezettség alól, valamint meghosszabbodnak a bértámogatás igénybevételére 

vonatkozó korábbi szabályok.  

Az EJI bővebb bejegyzése a témáról: http://bit.ly/2N4nOFF  

 

Támogatás magyar-lengyel zenei együttműködésre pályázat útján 

http://bit.ly/DEX21_tickets
http://bit.ly/dex2021event
https://bit.ly/3eGM09a
http://bit.ly/2N4nOFF


A Waclaw Felczak Alapítvány pályázatot hirdet magyar–lengyel tematikájú vagy magyar és lengyel 

együttműködésben megvalósuló lemezkiadásra. A pályázaton elnyerhető összeg 100%-a nem 

visszatérítendő támogatás, és az alábbiakra használható fel: előadóművészi tiszteletdíjak, promóciós 

költségek, zenei jogdíj, szerzői tiszteletdíj. A prémium kategóriában indulók legfeljebb bruttó 2,5 millió 

Ft, a junior kategória pályázói pedig bruttó 1,3 millió Ft támogatásban részesülhetnek.  

Beadási határidő: március 31. 15 óra 
Pályázat: http://bit.ly/3bznvMc  
 

Üdvözlettel, 

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: @artisjus.hu  
Instagram: @dalszerzo  
Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 

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