
Kedves Szerzőnk!

Örömmel értesítjük, hogy az Artisjus által képviselt szerzőként Ön a lehető legelőnyösebb 

helyzetbe kerül az online jogdíjak tekintetében 2023-tól. A változás annak köszönhető, hogy az 

Artisjus megbízta a francia Sacem közös jogkezelőt a magyar zenei repertoár képviseletével a 

nagy online streaming szolgáltatók felé.

Ezáltal Ön,

Világviszonylatban az elérhető egyik legmagasabb jogdíjat kapja majd
szerzeményei online elhangzásai után, egyre több online zeneszolgáltató adatai
alapján. 
Negyedéves elszámolással juthat hozzá ehhez a bevételhez. 

Miért a francia közös jogkezelő végzi ezt a feladatot 2023-tól?
A nemzetközi streaming szolgáltatók növekvő száma, globális ereje és gigantikus

adatmennyisége miatt ma már hatékonyabb és fenntarthatóbb, ha az online jogosítási feladat

jelentős részét egy olyan partnerre bízzuk, aki az évek során a világ egyik legjobbjává vált.   

A francia szervezet, amely jelenleg a legnagyobb európai jogkezelő, a legkorszerűbb eszközökkel

dolgozza fel a streaming szolgáltatások hatalmas adatmennyiségét. Az Artisjus mellett az

Egyesült Államok (ASCAP), Dél-Korea és Kanada közös jogkezelő szervezetei, valamint globális

zeneműkiadók, mint például a Universal Music Publishing is rájuk bízta repertoárjaik képviseletét.

Milyen változásokat tapasztalhat majd? 

Gyorsabb felosztás: a művei online platformokon történő elhangzása és azok felosztása

között eltelt idő számottevően csökken, negyedéves ritmusokban, havi kifizetéssel

érkeznek majd az elszámolások.  

Elérhető legmagasabb jogdíj: az eddiginél több online platformról számíthat jogdíjra

művei elhangzásai után, és ezek összege a jelenleg elérhető legmagasabbak közé tartozik

világviszonylatban is.

Ami változatlan: továbbra is az Artisjus marad az Ön jogkezelője, és ezután is a SZIR-ben fogja

megtalálni az elhangzási adatokat.

Mi a teendő szerzőként, örökösként, zeneműkiadóként?



A megállapodás miatt külön teendője nincs. Ahogy eddig, ezután is fontos marad, hogy 

a platformokra való feltöltés előtt már bejelentse az Artisjushoz az adott szerzeményt,  

amint lehet, megadja az ahhoz tartozó hangfelvétel ISRC kódját is. Bővebben az ISRC kód

jelentőségéről: https://bit.ly/isrc-artisjus

További kérdései vannak?  

Látogasson el az alábbi oldalra, melyet folyamatosan frissítünk új

információkkal! https://bit.ly/Online2023_GYIK

A változás az egyes szolgáltatókra vonatkozóan nem egyszerre történik meg, függően a

velük fennálló szerződéses kapcsolatunk módosításától. 

Több lépcsőben tájékoztatni fogjuk év végéig a legfontosabb tudnivalókról e-

mailben. Figyelje postaládáját és kövesse hírleveleinket! 

Jelentkezzen online tájékoztatónkra, Zoom Webinarra, és tegye fel kérdéseit! Az online

esemény részleteit újabb hírlevélben fogjuk küldeni.

Üdvözlettel,

Artisjus Kommunikáció 

Facebook: @artisjus.hu 

Instagram: @dalszerzo 

Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu 
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