
Zene az üzletben
Jogi tudnivalók
és tanácsok

Tájékoztató füzet



A zene nyilvános lejátszása után 
jogdíjat kell fizetni
A jogi szabályozás szerint a nyilvánosság számára 
hozzáférhető helyen vagy rendezvényen történő 
zenelejátszás ebbe a kategóriába esik:

  Élőzene: ha zenész, énekes fellépésével 
zenét szolgáltatnak.

  Gépzene: háttérzene bármilyen, 
zeneszolgáltatásra alkalmas technikai 
eszközzel.

A JOGDÍJAT  
AZ ÜZLET ÜZEMELTETŐJE 

FIZETI

A rádió, a tévé, a lemezkiadó csak a saját 
zenefelhasználása után fizet jogdíjat. 

Minden egyes új felhasználás új engedélyt 
igényel – ez a szerzői jog egyik nemzetközileg 
ismert alapelve. Így a szerzők, előadók és 
gyártók költségei szétoszlanak mindazok 
között, akik felhasználást végeznek.



A zenefelhasználás  
a jogdíj megfizetésével jogszerű.

Online kalkulátor, 
várható összeg 
kiszámolása

2.

Munkatársunk  
felkeresi Önt  
a helyszínen

4.

Negyedévente érkezik  
a jogdíjfizetési értesítő5.

1.

Hogyan kell  
   bejelentkezni  
az Artisjushoz?

artisjus.hu →  
Felhasználó vagyok → 
Vendéglátás/Üzlet →  
Új üzlet bejelentése

Zenefelhasználás 
bejelentése

3.



Kedvezmény 
lehetősége

az első évben

30%

a másodikban

20%
a harmadikban pedig 

15% 
kedvezményt kapnak

Új üzlet létesítése esetén  
az Artisjushoz önként bejelentkezők:

Önkéntes bejelentés hiányában munkatársaink helyszíni ellenőrzéseken keresik meg a zenélő üzleteket. 
Ilyenkor kedvezményre már nincs lehetőség.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a feltételekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat.



Az Artisjus eljuttatja a jogdíjat  
a dalok alkotóihoz
Magyarországon több mint 100 éve az Artisjus a szerzők jogkezelője. 
Tagjai és megbízói a zeneszerzők, szövegírók, irodalmi szerzők  
és zeneműkiadók. Képviseli az előadók és kiadók szervezetét is.

  Évente több mint 13 000 magyar szerzőnek és további  

több tízezer külföldi szerzőnek fizetünk ki jogdíjat.

Az Artisjus a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által 
nyilvántartásba vett egyetlen zenei, kiterjesztett hatályú  
közös jogkezelést végző, reprezentatív szerzői  
közös jogkezelő szervezet.



Érdemes zenét 
szolgáltatni az üzletben
Mert a háttérzene értéket nyújt a vásárlónak.  
Jobb lesz a hangulata, türelmesebben várakozik.  
A zene arra ösztönzi őt, hogy tovább maradjon, többet költsön.

FONTOS!
A szerzői jog alapgondolata, hogy akik  
a művek nyilvános felhasználásával  
fellendítik saját bevételeiket, annak  
egy részéből juttassanak az alkotónak is.

Kutatások a háttérzene  
üzleti hasznáról:



Számít, hogy milyen 
zenét játszunk!
Fontos, hogy az üzlet profiljához és a célközönséghez illő muzsika  
szóljon, ami ettől függően ellazít vagy éppen „felpörget”.

Ahány üzlet, annyi megoldás – de fontos, hogy megfelelő  
hangtechnika legyen, és jó tartalmat kínáljunk.  
Erre blogunk kínál néhány praktikus megoldást:

Zene:  
mi működhet jól  
az üzletben? 

Hangtechnika:  
milyet érdemes 
választani?



Kapcsolat

BUDAPEST  |  GYŐR  |  ZALAEGERSZEG  |  PÉCS  |  SZEGED  |  DEBRECEN  |  MISKOLC

Az Artisjus budapesti központtal  
és 6 vidéki kirendeltséggel működik.

Honlap: www.artisjus.hu

E-mail: bejelentes@artisjus.com

Telefon: 06 1 488 2600

SEGÍTSÉG  
a jó zeneszolgáltatásban:

www.zeneveljobb.hu


