
Kedves Szerzőnk!

Az ünnepek közeledtével tájékoztatjuk, hogy 2022-ben december 23. 14 óráig tudjuk fogadni 

megkeresését. Az Artisjus a két ünnep között zárva tart. A Szerzői Információs Rendszerben 

természetesen bármikor bejelentheti új műveit, módosíthatja személyes adatait, ellenőrizheti 

azonosítatlan műveit. Boldog karácsonyt, békés ünnepeket kívánunk!

Jogdíjfizetések időpontjai 2023-ban

Az Artisjus honlapján már elérhető újévi felosztási naptárunk, melyben áttekinthető a

jogdíjkifizetések ütemezése.  Az irodalmi szerzőkhöz április 20-án érkezik az éves szerzői jogdíj,

a legtöbb zenei szerzőt érintő ún. „nagyfelosztás” ezúttal is két részben: május 16-án, majd június

29-én lesz esedékes.

Megjelent a téli Dal+Szerző magazin

Címlapon az idén már kétszeres Artisjus-díjas Sárik Péter, a hazai zenei élet egyik

legsokoldalúbb zongoristája: interjúnkban olyan témákról beszélgetünk, mint a zenekarvezető

felelőssége, a műfaji korlátok átlépése, vagy hogy szentségtörés-e egy mindenki által hallott

klasszikus darab újraértelmezése. Interjú készült az Artisjus-életműdíjas Zsoldos Bélával, a

Junior Artisjus-díjas Lázár Dániellel, és az év komolyzenei művét jegyző Vajda Gergellyel.

Irodalmi rovatunkban Gyimesi Emese díjazott kötetéből hozunk részletet, amely Szendrey Júlia

irodalmi pályafutását meséli el társadalomtörténeti kontextusban.

Az új lapszámban beszámolunk a Music Hungary Szövetség aktuális lobbitevékenységéről, az

online jogdíjakat előnyösen érintő SACEM-Artisjus megállapodásról, kérdezünk a már másodjára

megrendezett Orfűi Dalszövegelő táborról, és bemutatunk új lemezeket, feltörekvő tehetségeket.

A friss Dal+Szerző magazint online is lapozhatja:

Olvasta már? Fontos változások a jogdíjak felosztásában 2023-
tól!
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Jelentősen megnő az online elhangzásokra és a könnyűzenei koncertekre jutó ráosztás. A

változás eredményeként a ráosztások jobban fogják tükrözni az aktuális zenefelhasználási

szokásokat. Cikkünket ide kattintva olvashatja:

Pályázati lehetőség könnyűzenei előadóknak

A Hajógyár legújabb pályázati felhívására olyan magyarországi előadók, zenekarok jelentkezését

várják, akik dalaikat saját maguk írják és már rendelkeznek legalább egy publikált saját

szerzeménnyel. Fontos, hogy a saját dalnak a felhívás kiírása, azaz 2022. dec. 5.  előtt már

nyilvánosságra kellett kerülnie. További feltétel az is, hogy a jelentkező rendelkezzen öt már

elkészült, de még nyilvánosságra nem hozott dal demó változatával, amit hangfelvétel formájában

el tud küldeni a pályázathoz. Az előadók és zenei formációk célzottan tudnak a számukra

megfelelő producerhez jelentkezni, akivel – kiválasztásuk esetén – elkészíthetik a nagylemezüket.

Ők kapták idén az Artisjus Pedagógusi és Előadóművészi díjait

Tizenegy zenetanárt és tizenegy előadóművészt díjazott az Artisjus 2022. december 14-én. Idén

először két irodalmi díjazott is részesült az elismerésben: Kelemen Erzsébet és Havas Judit. Az

Artisjus Pedagógusi Díjával azokat a tanárokat jutalmazzák, akik pályafutásuk során nagy

hangsúlyt fektetnek a kortárs magyar zene vagy irodalom terjesztésére és missziójuk, hogy a

felnövekő muzsikusnemzedékek anyanyelvükként értsék a kortárs műveket. Az Artisjus

Előadóművészi Díjában azok az előadók részesülnek, akik művészeti tevékenységük során

előtérbe helyezik a kortárs magyar zenét és irodalmat, és küldetésüknek érzik, hogy minél

szélesebb közönséghez juttassák el ezeket a műveket. 

Üdvözlettel,

Artisjus Kommunikáció

Facebook: @artisjus.hu

Instagram: @dalszerzo
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