
Az Artisjus Zenei Alapítvány Pályázati felhívás 2022. 
Nyugdíjkiegészítő szociális támogatásra 

 
 

I. Alapvető információk 
 
1) Pályázati kiírás célja 
 
A jelen pályázati kiírás célja, hogy nyugdíj kiegészítést biztosítson a törvényben meghatározott 
általános öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően a jelentős szerzői életművel rendelkező 
zeneszerzőknek és szövegíróknak, ideértve az elhunyt szerző özvegyét is. 
 
2) Rendelkezésre álló forrás 
 
A rendelkezésre álló összeg:  428.249.339,-Ft 

 
A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 

(Kjkt.) 43. § (1) bekezdése szabályozza.  

43. § (1) A közös jogkezelő szervezet jogdíjbevételének - ideértve az ilyen jogdíjbevétel befektetéséből 

származó bevételt is - a támogatási politikában meghatározott részét, valamint a tagdíjakból és a 

közös jogkezelésen kívüli tevékenységéből származó bevételét a támogatási politikával összhangban a 

jogosultak közösségi - különösen szociális és kulturális - céljaira (a továbbiakban: közösségi cél) is 

felhasználhatja az e törvényben foglalt feltételekkel. 

3) Támogatás összege 
 
Az egy pályázattal elnyerhető legmagasabb támogatás összege nincs meghatározva. Az összeg nem 
rendszeres támogatás, hanem a megítélt összeg egyszeri kifizetés a kedvezményezett részére. 
 
4) Pályázatok beadásának módja 
 
A pályázatot e-mailben (info@artisjuszeneialapitvany.hu) címre kell eljuttatni. Személyes beadásra 
nincs lehetőség! 
Postai úton is csak kizárólag a Kuratórium elnökének előzetes engedélye alapján lehetséges a pályázat 
benyújtása.  
Határidő: 2022. szeptember 20. Kedd 
 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatnak 2022. szeptember 20. napjáig be kell érkeznie a 
fenti e-mail címre! 
 
II. Pályázók köre 
 
1) Támogatásban részesülhet 
 
Támogatásban részesülhet az az Artisjus által képviselt zeneszerző, szövegíró, aki elérte a törvényben 
meghatározott általános öregségi nyugdíjkorhatárt, valamint az elhunyt szerző özvegye. 
 
Az „Artisjus által képviselt szerző” olyan, az Artisjusnál bejelentett zeneművel rendelkező zeneszerző, 
zeneszövegíró, akit az Artisjus tagsági vagy megbízási szerződés alapján képvisel, valamint az olyan, az 
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Artisjusnál bejelentett zeneművel rendelkező belföldi zeneszerző, zeneszövegíró, akit az Artisjus a 
szerzői jogi törvény alapján képvisel, kivéve mindkét esetben az olyan zeneszerzőt, zeneszövegírót, aki 
a szerzői jogi törvény alapján tiltakozott a közös jogkezelés ellen olyan jogdíj tekintetében, amely 
forrása a szerzők érdekében történő szociális-kulturális célú felhasználásnak. 
 
2) Összeférhetetlenség 
 

• A kuratórium és a döntés előkészítésében részt vevő bizottság tagjai nem nyújthatnak be 
pályázatot támogatásra; 

• Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani a kuratórium és a bizottság tagjai, illetve Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozóik (érdekeltek) pályázatát; 

• A kuratórium és a bizottság tagja (érintett) nem vehet részt olyan támogatási kérelem 
elbírálásában, illetve az elbírálás előkészítésében, amelynek megítélése során tőle 
elfogulatlan állásfoglalás nem várható. 

 
III. Pályázat tartalma 
 
Pályázatban benyújtandó dokumentumok 

• Pályázati űrlap, amelyet kötelező aláírni és amelynek minden mezője kötelezően kitöltendő; 

• Igazolás az életkorról (pl. lakcímkártya másolata); 

• Nyugdíj szelvény másolat 
 
IV. Pályázatkezelés 
 
1) Eljárási rend 
 
A pályázatban benyújtandó dokumentumokat 2022. szeptember 20-ig kérjük eljuttatni az Artisjus 
Zenei Alapítvány info@artisjuszeneialapitvany.hu  e-mail címére. 
A beérkezett űrlapok kézhezvételéről az Artisjus Zenei Alapítvány e-mailben tájékoztatja a pályázót. Az 
Artisjus Zenei Alapítvány Kuratóriuma a pályázatok elbírálását követően e-mailben, vagy postai úton 
értesíti a nyerteseket. 
 
2) Elbírálás szempontjai 
 
• szerzői életmű 
 
3) Elbírálás 
 
Az Alapítvány kuratóriumának döntéseit az alapító Küldöttgyűlése által évente a komolyzenei tagi 
osztály tagjaiból létrehozandó Komolyzenei Szociális Bizottság (legfeljebb 7 fő), illetve a Könnyűzenei 
és szövegírói tagi osztály tagjaiból létrehozandó Könnyűzenei Szerzői és Szövegírói Szociális Bizottság 
(legfeljebb 15 fő) készíti elő. A bizottsági tagok legalább 1/3-a helyett (három) évente új tagot kell 
választani. 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kuratórium a támogatások odaítéléséről szóló végleges döntését 
valamennyi beérkező pályázat és az abban foglalt indokolások alapján hozza meg. Kérjük vegye 
figyelembe, hogy a COVID-19 járványhelyzet okozta egészségügyi- és gazdasági válsághelyzet 
következtében az Alapítványhoz beérkező pályázatok száma várhatóan magas lesz, aminek 
következtében az Alapítvány nem tud minden pályázót az elvárásainak megfelelő mértékben 
támogatni. Szíves megértését köszönjük! 
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4) Személyes adatok kezelése 
 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat csak akkor fogadható be, illetve akkor bírálható 
el, amennyiben az adatkezelésre vonatkozóan valamennyi, a pályázatban érintett személy 
hozzájáruló nyilatkozatokat adott az adatkezeléshez. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájáruló 
nyilatkozattal a pályázó egyben hozzájárul ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a sikeres 
pályázatot és a pályázó nevét az Artisjus Zenei Alapítvány a honlapján közzéteszi. 

 
A pályázati csomag részét képezik az alábbi dokumentumok: 
 

• az Artisjus Zenei Alapítvány és az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 
mint közös adatkezelők Általános adatvédelmi rendeleten alapuló részletes 
Tájékoztatója, 

 
• az Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk szerinti tájékoztató, 

 
• személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatok. 

 
 
 
 
V. Kapcsolat 
A pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket az Artisjus Zenei Alapítvány az alábbi 
elérhetőségeken várja. 
 
ARTISJUS Zenei Alapítvány 
Ügyintéző: Vig Ilona  
Mobil: (20) 583 8607 
E-mail: info@artisjuszeneialapitvany.hu 
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