
Mi az a zenei ujjlenyomat technológia?

Zenei alkotó, és játssza a rádió olyan szerzeményét, mely nem elérhető a streaming

szolgáltatóknál? Töltse fel a hangfelvételt a SZIR-be az itt leírt módon →

MTVA-csatornák: mégsem lép életbe az átmeneti szabály

Kedves Szerzőnk!

2023-ban ezeket a rádió- és TV-csatornákat dolgozzuk fel
Mely rádiók és televíziócsatornák elhangzásai után fizet majd jogdíjat az Artisjus?  Már elérhetőek 

azon csatornák listái, amelyeket az idei évben „feldolgozunk” – azaz a tényleges elhangzások 

alapján osztjuk fel a tőlük beérkező jogdíjakat jövőre.

FELDOLGOZOTT RÁDIÓCSATORNÁK

FELDOLGOZOTT TV-CSATORNÁK

Ha egy adott csatornát nem talál a listában, akkor nagyon valószínű, hogy a bevételük és az 

ehhez arányosított jogdíj alapján már nem lenne gazdaságos feldolgozni az elhangzási adatait. 

Az ilyen adóktól beérkező jogdíjat is kifizetjük – a listában szereplő csatornák elhangzásaira.

A rádiócsatorna-listában azt is megtalálja, hogy hagyományos adatszolgáltatás vagy zenei 

ujjlenyomat technológia segítségével azonosítjuk az elhangzásokat.

https://bit.ly/AudioFPtech
https://bit.ly/artisjus-audio-fingerprint-szerzok
https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/radio/
https://www.artisjus.hu/szerzoknek/jogdijfelosztas/televizio/


Az Artisjus és az MTVA között 2023. elején megszületett a megállapodás a 2022-es

felhasználásokra. Ez egyben azt is jelenti, hogy végül nem lép életbe az az átmeneti rendelkezés,

melyről tavaly decemberben tájékoztattuk Önt (részletek →). Tehát az MTVA rádió- és TV-

csatornák műsorán elhangzó művek utáni jogdíjakat a szokásos időben, a többi sugárzási

jogdíjjal együtt fogjuk felosztani és kifizetni. (Irodalom: április 20.; rádió, TV műsorok: május 16.;

TV filmek: június 29.)

Újdonságok a Songwriting HUB-on

Nekünk írták a dalt! címmel nyitotta meg kapuit a Magyar Zene Háza új időszaki kiállítása,

amely a magyar populáris zene hőskorát és társadalmi hatásait mutatja be 1957-től a

rendszerváltozásig.

Március 8-án online webináriumok és listening session keretében ismét megtartja a női

dalszerzők napját a svéd dalszerzői akadémia, a Musikmakarna.

Dalszerző-előadók figyelem! Március 1-ig lehet jelentkezni a KIKELTETŐ zenei

tehetségkutatóra.

Még több dalszerzői program és információ a Songwriting HUB-on →

Üdvözlettel,

Artisjus Kommunikáció

Facebook: @artisjus.hu

Instagram: @dalszerzo

Dal+Szerző blog - dalszerzo.hu
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