
Feladó: kommunikacio@ 
Tárgy: Ne veszítse el azonosítatlan zeneművei jogdíját! A lejárat előtt most még van lehetősége 
azokat „kiszabadítani” 
 
Kedves XY! 
 
Az ún. azonosítatlan művekre elszámolt jogdíjak idővel lejárnak, vagyis nem lesznek többé kifizethetők 
a szerzőknek és más jogosultaknak. Törvény kötelez minket arra, hogy az azonosítatlan zeneművekre 
elszámolt, lejárt jogdíjat az NKA részére adjuk át.  
 
Ezért kérjük, hogy a Szerzői Információs Rendszerben vagy az alább leírt módon ellenőrizze, hogy 
Önnek jelenleg vannak-e elakadt (ún. „függőszámlára került”, „azonosítatlan”) zeneművei.   
Itt olvashat arról, hogyan kerülhetnek a műveire keletkezett jogdíjak függőszámlára: 
http://bit.ly/azonositatlan_szir 
 
Miért esedékes éppen most az ellenőrzés?  
A függő vagy azonosítatlan jogdíjakat a lejárat előtt -ha sikerül tisztázni azokat- „függőfeloldás” 
keretében kifizetjük a szerzőnek (és többi jogosultnak). Az évforduló e tekintetben minden év 
december 31. Ezért érdemes évente legalább egyszer, legkésőbb ősszel elvégezni az azonosítatlan 
zeneművek ellenőrzését. Itt tudhat meg többet arról, hogy mennyi idő után járnak le az ilyen jogdíjak: 
http://bit.ly/azonositatlan_szir 
 
 
Miért nem az Artisjus végzi el ezt az ellenőrzést?  
Az Artisjus is mindent megtesz annak érdekében, hogy még a lejárat előtt tisztázza a függőben lévő 
jogdíjakat. A számítástechnikai, automatikus azonosítást végző rendszerek mellett kollégáink manuális 
ellenőrzéseket is végeznek annak érdekében, hogy a függő státuszban szereplő zeneművek valós 
szerzőségi adatai mielőbb dokumentálva legyenek, és az azonosítatlan művekre eső jogdíjkifizetések 
mielőbb teljesülhessenek.  
Az esetek jelentős részében azonban a szerző vagy jogutód közreműködését, művének utólagos 
bejelentését, vagy a függő mű és már bejelentett mű egyezőségről szóló nyilatkozatát igényli a 
tisztázási folyamat. 
 
Mi az Ön teendője most?  

Ha Önnek van már regisztrációja online ügyintézéshez, kérjük, lépjen be saját SZIR-oldalára 
(https://www.artisjus.hu/, majd Belépés) és a Művek menüpont Azonosítatlan művek 
almenüjében végezze el az ellenőrzést, majd (ha szükséges) a művek tisztázását az itt 
bemutatott módon: https://youtu.be/u86kMEtGkkw  

 
Ha még nincs SZIR-hozzáférése, a regisztráció ügyében kérjük, keressen fel minket az alábbi 
elérhetőségek egyikén. (Tipp: akár otthonából regisztrálhat online ügyintézéshez ügyfélkapu-
hozzáféréssel. További információ: http://bit.ly/online_szir_reg ) 
Telefon: (06 1) 488-2666 
E-mail: szerzok@artisjus.com 
Személyes ügyfélfogadás kizárólag időpontfoglalással (a fenti telefonszámon): Budapest, I. ker. 
Mészáros u. 15-17.  
Ügyfélfogadási idő valamennyi elérhetőség esetén: kedd: 8-18, szerda: 10-16, csütörtök: 10-
16, péntek: 9-14  

 
Ha további kérdése lenne az azonosítatlan művekkel kapcsolatban, keressen minket a fenti 
elérhetőségeken.  
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Köszönjük!  
 
Üdvözlettel, 
Artisjus Kommunikáció 
Facebook: @artisjus.hu 
Instagram: @dalszerzo 
Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 
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