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Tárgy: Újdonság a SZIR-ben: már utólag is kiegészítheti a korábban regisztrált műveit új adatokkal 

 

Kedves XY! 
 
Örömmel értesítjük, hogy a Szerzői Információs Rendszerben mostantól utólag kiegészítheti a 
korábban regisztrált szerzeményeit új adatokkal.  
 
Miért fontos ez? Miért hasznos ez a funkció az Ön számára? 
Minél több adatot megad szerzeményeiről a SZIR-ben, annál könnyebben be lehet majd azt 
azonosítani, ha elhangzik akár online, TV-ben, rádióban, koncerten. Az utólagos adatkiegészítéssel 
máris sokat tesz azért, hogy mielőbb kifizethessük a nyilvános elhangzásokért járó jogdíját, vagy 
legalábbis az adathiány ne lassítsa a jogdíj felosztását, kifizetését. Nem utolsósorban csökkentheti 
annak az esélyét is, hogy az azonosítatlan szerzemények listájára kerüljön a műve.  
 
Mit jelent az adatkiegészítés a SZIR-ben?  
A mű könnyebb beazonosítása és teljeskörű dokumentáltsága érdekében új adatokkal (lásd alább) 
bővítheti korábban regisztrált műveit. Az adatkiegészítés nem kötelező, mégis érdemes megtenni, ha 
az adatok rendelkezésére állnak. A korábban bejelentett és regisztrált szerzemények műbejelentése 
ettől függetlenül is teljesértékű és érvényes.  
 
Hol találja az adatkiegészítést a SZIR-ben?  
Lépjen be saját SZIR-felületére (artisjus.hu – Belépés), majd válassza a „Művek” menüpontot. Itt, az 
oldal közepén találja a Kiegészíthető művek gyorsszűrése gombokat, ezekkel tudja elindítani az 
adatkiegészítés-ellenőrzést. Ilyenkor azokat a műveit fogja listázni a rendszer, amelyeknek a szűréskor 
kiválasztott adata hiányzik.  
Hiányos dokumentáltság esetén a mű adatlapjára átlépve lehet feltölteni a hiányzó adatokat. 

 
Kérjük, tartsa szem előtt:  
 1. Többszerzős műveknél egyszerre csak egy jogosult (szerző) tud kiegészítést tenni. 

2. Az adott szerzeményre vonatkozó, korábban már megadott adatokat ne vigye fel újra a 
rendszerbe! 

 3. A „Duplikátumként” jelölt művek esetében a műhöz kapcsolódó műpáron végezze el a 

 kiegészítést. 

Pontosan milyen adatokat lehet megadni utólag? 
Ha Ön zeneszerző vagy szövegíró, műveit az alábbi adatokkal egészítheti ki: 
 

• ISRC-kód  

• Alkotás éve 

• Stílus 

• Dalszöveg 

• Dalszöveg nyelve 

• Jellemző előadó(k) 

• Alternatív cím(ek) 
 
 
Ha Ön irodalmi szerző, műveit az alábbi adatokkal egészítheti ki: 
 

• ISRC-kód  



• Alkotás éve 

• Jellemző előadó(k)  

• Alternatív cím(ek)  
 

Ha kérdése van az adatkiegészítéssel kapcsolatban, kérjük, hogy a szerzok@artisjus.com e-mailcímre 

írjon nekünk. 

 
 
 
 
Üdvözlettel, 

Artisjus Kommunikáció 
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