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Október 8. a Dalszerzők Napja 

Pénteken, október 8-án a zene alkotóit ünnepeljük. A Dalszerzők Napja apropóján országos, 

reprezentatív felmérést készítettünk, hogy kiderüljön, krízis idején milyen szerepet játszik a zene a 

nehézségek leküzdésében. Kiderült többek között az is, hogy az emberek háromnegyede a 

zenehallgatásra nemcsak szórakozásként, hanem terápiás eszközként is tekint. A nap üzenete: A dal 

erőt ad! Ezt a gondolatot képviseli a négy szerző-előadó nagykövet is: Molnár Ferenc Caramel, Németh 

Alajos Lojzi (Bikini), Schoblocher Barbara (Blahalouisiana) és Szentpáli Roland. 

Csatlakozzon Ön is a jó ügyhöz, ünnepelje velünk a Dalszerzők Napját! Ehhez elég egy bejegyzést 
közzétennie saját Facebook oldalán vagy akár Instagramján. Kérjük, ne feledje használni 
hashtageinket: #kösziadalt #adalerőtad #dalszerzőknapja 
 

Személyre szabható képek és szövegek a posztok elkészítéséhez: 

https://kosziadalt.hu/dalszerzoknapja2021/ 

A felmérés eredményei: https://bit.ly/DSZNfelmeres 

További információ a Dalszerzők Napjáról: https://kosziadalt.hu/ 

Csatlakozás az online eseményhez: https://bit.ly/DSZN2021 

 

Music Hungary konferencia – kedvezményes jegyekre lehet pályázni 

Már elindult a jegyértékesítés az idei Music Hungary konferenciára (Veszprém, november 17-18.), ahol 
az újrainduló zeneipar lehetőségei és kihívásai lesznek a rendezvény fókuszában. A pályájuk elején lévő 
zenészek és zeneipari szakemberek most kedvezményes kétnapos belépőre pályázhatnak. A felhívás 
elsősorban leendő vagy pályakezdő szakmabelieknek szól, a szervezők ezzel is szeretnénk segíteni a 
zenei szakma utánpótlását. 

További információ: https://bit.ly/MHjegypalyazat 

Részletes program: https://bit.ly/MHprogram  

 

ISRC kód ellenőrzése, pótlása a SZIR-ben 

A nyilvános elhangzásokért járó gyorsabb jogdíjkifizetés érdekében kérjük, hogy adja meg az 

Artisjushoz bejelentett művei ISRC kódját, ha ezt még korábban nem tette meg. A SZIR-ben már egy 

gombnyomással ellenőrizheti, mely szerzeményeinél hiányzik ez a fontos adat. Lépjen be saját fiókjába, 

majd a Művek oldalon használja az „ISRC kód” feliratú szűrőgombot, így kilistázhatja, mely művéhez 

nincs még megadva egyetlen ISRC kód sem. Amennyiben egy zeneművének több hangfelvétele is 

„forgalomban” van, úgy ajánlott az összes ISRC kódot megadni. 
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Ha még nincs SZIR-hozzáférése, érdemes mielőbb pótolni a regisztrációt. Ezt már online is megteheti, 

amennyiben rendelkezik Ügyfélkapu-hozzáféréssel. Ügyfélkapu-hozzáférés nélkül pedig személyesen, 

előre megbeszélt időpontban intézheti regisztrációját budapesti irodánkban. Időpontkérés: 

szerzok@artisjus.com  

 

Mi az ISRC kód? Bővebben: https://bit.ly/miazisrc 
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