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Idén jelenik meg harmadik alkalommal átfogó jelentés a magyar zeneiparról. A zene egyfelől művészet és önkifejezés, másfelől a gazdaság egyik fontos ága, amelynek  
társadalmi hatása is igen jelentős. A zene a társadalom szinte minden tagját érinti közvetlen vagy közvetett módon. Zenehallgatóként, előadóként, zeneszerzőként,  
szövegíróként, menedzserként, eseményszervezőként, valamilyen zenei szervezetnél, vagy zenéhez kapcsolódó területen – például turizmusban, vendéglátásban  
dolgozva-napi szinten több millió ember kerül kapcsolatba a zenével Magyarországon. A Zeneipari jelentés 2018 legfontosabb célja – ahogy eddig is –, hogy bemutassa ezt 
a színes, sokszereplős és szerteágazó iparágat, illetve annak legfontosabb területeit, történéseit és ügyeit.

Mivel az előző jelentések során a zeneipar működése, a különböző zeneipari folyamatok és fogalmak már részletesen bemutatásra kerültek, ezúttal elsősorban a 2016–2017 
között bekövetkezett változásokra, trendekre, eseményekre helyeztük a hangsúlyt.

A 2018. évi Zeneipari jelentést a ProArt megbízásából a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ készítette. A jelentésben szereplő adatok és megállapítások forrásai  
elsősorban a három közös jogkezelő szervezet, az Artisjus, az EJI  és a Mahasz  saját adatai, a zenehallgatókra és a zenészekre fókuszáló online kérdőívek eredményei, 
valamint a zeneipar különböző területein tevékenykedő szakértőkkel készített interjúk, illetve  újságcikkek voltak.

A jelentés felépítése a 2016. évhez hasonlóan a zenei értékteremtés logikáját követi. Az 1. fejezetben a globális és a magyar hangfelvétel-iparág különböző szegmenseinek 
méretéről és változásairól lesz szó, amelyet a 2. fejezetben a honi zeneipar elmúlt évekbeli történéseinek, eseményeinek, fő trendjeinek bemutatása követ. A 3. fejezet a 
zenei értéklánc működésével foglalkozik, a 4. fejezetben pedig a keresleti oldallal, a zenehallgatási szokásokkal és zenehallgatói véleményekkel kapcsolatos eredmények 
találhatók. Ezután a zenei értékteremtés folyamatát követhetjük nyomon: az 5. fejezet az értékteremtés kiindulópontjairól, magukról a zenészekről, a 6. a szerzeményekről  
szól. A jelentésben a zeneipar hangfelvételi és élőzenei ágát külön kezeljük, a szerzemények közönséghez való eljuttatásának csatornáit is ennek megfelelően  
csoportosítottuk: a 7. fejezet a hangfelvételek elkészítésével, kiadásával, sugárzásával és egyéb csatornáival foglalkozik, a 8. fejezetben pedig az élőzene különböző formái 
szerepelnek. Lezárásképpen a 9. fejezetben a zeneipar jövője szempontjából kulcsfontosságú ügyeket vesszük számba.

1  Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
2  Előadóművészi Jogvédő Iroda
3  Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége

FÉNY AZ ALAGÚT KÖZEPÉN?
Immár harmadik éve készül átfogó jelentés Magyarországon is a zenei alkotók, az őket kiszolgáló infrastruktúra, valamint a zenét felhasználó kulturális intézmények,  
vállalkozások világáról, vagyis összességében: a zeneiparról.
Így a hazai adatokat vizsgálva is tudunk trendeket észlelni, óvatos megállapításokat tenni nem csak egyedi jelenségekről, de folyamatokról is.
A nemzetközi piac változásait immár a hazai is szorosan követi, sőt, van, amiben ezek frontvonalában van. Az alkotók első számú bevételi forrása az élőzene, de ezt  
megközelítő nagyságrendet képeznek a jogdíjbevételek is, amivel - néhány más, közép-európai országgal egyetemben - világszinten is kimagasló teljesítményt nyújtunk.
A digitális zenei szolgáltatások késői megjelenése miatti lemaradás lassan, de biztosan csökken: ma már a hangfelvétel-bevételek több, mint fele származik online  
értékesítésből, és azon belül is elsősorban a különböző streaming szolgáltatások (Spotify, Apple Music, stb.) képezik a döntő hányadot.
Összeségében tehát: stabilizálódni látszik a zeneipar helyzete, egyfajta új egyensúly beállása zajlik a kereslet-kínálat viszonylatában. Újra érdemes lehet tehát számottevő 
nagyságrendű időt, energiát, pénzt invesztálni újabb zenei alkotásokba.
Még nem lehetünk magabiztosak, még nem látjuk a folyamat kifutását, ezért nem merünk még az alagút végén, csak a közepén látható fényről beszélni. Viszont épp az ebből  
következő optimistább, bátrabb hozzáállás lehet az, ami újabb befektetések segítségével, alkotói energiák felszabadításával ismét hosszú távra biztosíthatja az iparág jövőjét.
A mindezt alátámasztó adatok, elemzések, információk, az eredmények és lehetőségek részletesen kiolvashatóak a ProArt megbízásából készült, a Hétfa Kutatóintézet által 
összeállított Zeneipari Jelentésből.

Köszönet a jelentés elkészítőinek, és azon nagyszámú résztvevőnek, akik adatok szolgáltatásával, kérdőívek kitöltésével mind-mind hozzájárultak az alapos, informatív 
összegzésekhez, a jelentés elkészültéhez.

Szűts László, a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért elnöke

BEVEZETŐ
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1. A ZENEIPAR SZÁMOKBAN

A zenéből alapvetően két jövedelmi ág mentén keletkezik bevétel a zeneiparban dolgozók számára – a hangfelvételekből és az élőzenéből.

A zeneipar hangfelvételi ágának méretéről és trendjeiről megbízható adatokkal rendelkezünk. A Mahasz több mint tíz éve egységes szerkezetben gyűjt adatokat a  
hangfelvételek által generált jövedelmekről. Az iparág globális méretéről és a nemzetközi trendekről a hangfelvétel-kiadók (kiadók) és a kiadók közös jogkezelőinek  
nemzetközi szervezete, az IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) kiadványaiból alkothatunk képet, amely minden tagországtól évente összegyűjti 
az adatokat. A globális hangfelvétel-iparágról ezért a hosszú idősor és a nemzetközi összehasonlítás is rendelkezésre áll, ezeket mutatjuk be ennek a fejezetnek az első  
részében, majd rátérünk a hazai hangfelvétel-iparágra, végül az élőzenei jövedelmekkel foglalkozunk.  

1.1. A GLOBÁLIS HANGFELVÉTEL-IPARÁG
A hangfelvétel-előállítók összesített bevételei hosszú éveken át folyamatosan csökkentek, 1999-ről 2014-re eltűnt az iparági jövedelem 40%-a. Ez a negatív trend 2015-ben 
tört meg, azóta a globális hangfelvétel-iparág évről évre, egyre gyorsuló ütemben nő: 2015-ben 3,2%-ot, 2016-ban 5,9%-ot, 2017-ben már 8,1%-ot növekedett.
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Forrás: IFPI riport (2018)

A növekedés motorja a digitális szegmens, amely mára világszinten a hangfelvétel-kiadók bevételeinek több mint felét teszi ki. A digitális szegmens növekedésének oka a 
streaming, amely az összes jövedelem 38%-áért felelős. A streaming minden régióban kétszámjegyű növekedést mutat, globálisan 41%-ot, Európában 30%-ot nőtt.

• A magyar zeneipar növekedett az elmúlt években, 2017-ben becsült mérete 53,4 milliárd forint.

• A magyar zeneipar több millió hallgatóval áll szoros kapcsolatban: napi szinten is milliók hallgatják a rádiócsatornákat és a YouTube-ot, továbbá 
2017-ben összesen közel 8,5 millió látogatója volt a különböző élőzenei rendezvényeknek.

• A magyar hangfelvétel-iparág növekedése (3,6%) a digitális értékesítésnek köszönhető elsősorban (+12%). A fizikai értékesítés az előző, meglehetősen  
jól sikerült év után újra visszaesett (-8%), míg a jogkezelési szegmens szintén nőtt (+4%). Utóbbi súlya továbbra is meghatározó: a magyarországi, 
hangfelvételekből származó jövedelem 85%-a a közös jogkezelőkön keresztül jut el a zeneipar szereplőihez.

• A magyar élőzene-iparág mérete is növekedett 2015-höz képest, ami jórészt a fesztiválpiac fejlődésének köszönhető.  

• A magyar zeneipar növekedésével párhuzamosan a globális zeneipar is növekedett az elmúlt években. A hangfelvétel-iparág növekedése globálisan 
is elsősorban a digitális szegmens felfutásának köszönhető.
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A fizikai értékesítés szegmense ezzel szemben folyamatosan csökken, már a hangfelvétel-iparág kevesebb mint harmada származik fizikai eladásokból. Ez azt jelenti, hogy 
a fizikai most már nemcsak a digitális szegmensnél, hanem a streamingnél is kisebb részét adja a globális hangfelvétel-iparágnak.

GLOBÁLIS HANGFELVÉTEL-IPARÁG SZEGMENSEI, 2017

Fizikai
Streaming
Egyéb digitális
Jogkezelés
Egyedi engedélyezés

16%

2%

30%

38%

14%

Forrás: IFPI riport (2018)

A jogkezelés a digitálishoz és a fizikaihoz képest globálisan kicsi, de növekvő szegmens, 2017-ben 2,4 milliárd dollár. A hangfelvétel-iparághoz tartoznak továbbá az egyedi 
engedélyezésből származó bevételek (például filmekhez, reklámokhoz való jogosítás), ezek világviszonylatban az összes bevétel 2%-át jelentik.

A globális kép ugyanakkor nagy különbségeket rejt az országok között, a különböző szegmensek egymáshoz viszonyított aránya igen változó4. Japánban például a mai napig 
meghatározó a fizikai értékesítés, de Németországban és Lengyelországban is 50% fölött van. A digitális szegmens már a világ 25 országában a hangfelvétel-iparág legalább 
felét teszi ki, az USA és Svédország esetében pedig 70%-ot. Kína szinte teljesen digitális, ennek hátterében azonban kevésbé az iparág fejlettsége, mint inkább a közös  
jogkezelés elmaradott volta áll. Magyarországra, a többi kelet-közép-európai országgal együtt a jogkezelésből származó bevételek magas aránya jellemző.
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4 A hangfelvétel-iparág nemzetközi leírása a hangfelvételekhez köthető szerzői jogi bevételeket nem számítja a hangfelvétel-iparág részének. Az országok nemzetközi összehasonításánál a magyar adatok is ennek 
megfelelően szerepelnek. A magyar piac elemzésénél ugyanakkor a jogkezelési szegmensbe a szerzői jogi bevételeket is beleértjük, az élőzene után keletkező szerzői jogdíjak kivételével.
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1.2. A HAZAI HANGFELVÉTEL-IPARÁG
A hangfelvételekből a hazai szerzők, előadók és kiadók 2017-ben 18,4 milliárd forint bevételt realizáltak. Ez 3,6%-os növekedést jelent 2016-hoz képest, ami kicsit elmarad 
az előző év 5%-ától. A növekedés elsősorban a digitális értékesítésnek köszönhető (+12%). A jogkezelés összege szintén emelkedett (+4%), a fizikai értékesítés viszont a 
2016-os, meglehetősen jól sikerült év után nagyjából a 2015-ös szintre esett vissza.

A hangfelvételekből származó jövedelem meghatározó része, 85%-a közös jogkezelőkön keresztül jut el az érintettekhez, ami elsősorban a hatékony jogérvényesítésnek 
köszönhető, illetve a digitális  piac fejletlenségéből következik. A jogkezelési szegmens súlya ráadásul stabil a hangfelvétel-iparágon belül. Átrendeződés inkább a két  
kisebb szegmens, a fizikai és a digitális értékesítés között van: 2014-ben a fizikai eladások még több mint kétszer akkora forgalmat generáltak, mint a digitális értékesítések,  
2016-ra a két szegmens egyenlő súlyú lett a hangfelvétel-iparágon belül, 2017 pedig az első év, amikor a digitális értékesítés megelőzte a fizikait. A fizikai és a digitális 
szegmensen belüli arányokkal és változásokkal a hetedik, hangfelvételekről szóló fejezetben foglalkozunk részletesebben.
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Forrás: Artisjus (zene+irodalmi jogkezelés élőzenei jogdíjak nélkül), EJI (csak zenei jogkezelés), Mahasz. 
Fizikai szegmens: nagykereskedelmi érték, digitális szegmens: kereskedelmi érték; Jogkezelés: felosztott jogdíjak.

A hangfelvételek után keletkező jogdíjak háromnegyede, közel 12 milliárd forint az Artisjus által kezelt szerzői jogdíj. Az EJI által kezelt előadóművészi jogdíjak további  
11%-át, a Mahasz által kezelt hangfelvétel-kiadói jogdíjak pedig 14%-át adták a jogkezelési szegmensnek 2017-ben. A szegmens növekedése elsősorban a kiadói és a szerzői 
jogdíjaknak köszönhető. A kiadói jogdíjak 2015-ös kiugrásának oka, hogy ebben az évben zárult le egy régóta húzódó, peres ügy, egyszeri, jelentős bevételt generálva, a 2017-es  
növekedés pedig az üreshordozó-díjból adódott. Az EJI által kezelt jogdíjak 2017-es csökkenése nem a konkrét jogdíjbevételek visszaeséséből, hanem abból származott,  
hogy ebben az évben kevesebb korábbi bevétel került ismételt felosztásra. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a hazai jogkezelési szegmens az elmúlt években 
folyamatosan nőtt.

1. A ZENEIPAR SZÁMOKBAN
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Forrás: Artisjus (zene+irodalmi jogkezelés élőzene nélkül), EJI (csak zenei jogkezelés, audiovizuálist nem tartalmazza), Mahasz.  
A jogdíjak mind a három jogkezelő esetében a felosztott jogdíjakat mutatják.

1.3. A GLOBÁLIS ÉLŐZENE-IPARÁG
Hasonlóan a hangfelvétel-iparág alakulásához, az élőzene-iparág is világszerte folyamatos növekedést mutatott az elmúlt években. Ennek a növekedésnek egy jó  
indikátora, hogy a 100 legnagyobb élőzenei turné közel 16%-kal több bevételt termelt 2017-ben, mint az azt megelőző évben a Pollstar adatai szerint.
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Forrás: Polstar (2018), az adott időszak 100 legnagyobb globális turnéjának adatai alapján.

Ez a növekedés egyrészt köszönhető annak, hogy a top 100 turné koncertjeire közel 6 millió darab jeggyel többet adtak el, mint az előző években: 2017-ben 66,79 millió, 
jegyet adtak el ilyen koncertekre, míg 2016-ban 60,49 millió jegy, 2015-ben pedig 59,78 millió jegyet adtak el. Másrészt két év alatt drágábbak is lettek a koncertjegyek, hiszen  
míg 2015-ben átlagosan 79 amerikai dollárba, addig 2018-ban már átlagosan közel 85 dollárba került egy ilyen koncertre szóló jegy a Pollstar adatai alapján. 

1. A ZENEIPAR SZÁMOKBAN
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5 A jelentésben a koncertet és az élőzenés fellépést szinonimaként használjuk. Ebben az adatban csak az Artisjushoz bejelentett rendezvények vannak benne, továbbá a DJ-fellépéseket, családi rendezvényeket  
és irodalmi esteket nem vettük számba. Amikor a koncertek számáról beszélünk, az az Artisjus nyilvántartása szerint a fellépők számát jelenti. Mivel fellépőszám a korábbi évekre nem áll rendelkezésre,  
összehasonlításra, a trendek bemutatására sajnos nincs lehetőség. (Az előző évek jelentéseiben a koncertek számát más adatok alapján becsültük.)

1. A ZENEIPAR SZÁMOKBAN

A növekedést alátámasztják azok a friss előrejelzések is, melyeket a PwC nemzetközi tanácsadó cég, Global Entertainment and Media Outlook 2018-2020 című jelentésében  
publikált 2018-ban. Ezek alapján az élőzenei szektor 2018 és 2020 között átlagosan 3,3%-kal fog növekedni globálisan, 2022-ben elérve a 30,55 milliárd dollár iparági  
összbevételt. A PwC elemzői szerint a nagy nemzetközi turnék világát továbbra is a már bejáratott, érett előadók és produkciók dominálják. Emellett az élőzenei szféra  
bővüléséhez nagyban hozzájárul az elektronikus tánczene (EDM) iránti világszerte növekvő kereslet.  

1.4. A HAZAI ÉLŐZENE-IPARÁG
Bár a hazai élőzene-iparágról jövedelmeiről részletes adatsor nem áll rendelkezésre, az elérhető információk alapján arra következtethetünk, hogy működésében nem 
történt alapvető változás. A fesztiválpiac fejlődése miatt kisebb mértékű növekedésre következtethetünk.  

2017-ben, az Artisjus adatai alapján, 44 217 könnyűzenei koncertet rendeztek az országban.5 Ezek közül 13,5 ezer koncert hangzott el az év során megtartott mintegy  
1041 fesztiválon, tehát majdnem minden harmadik koncert valamilyen fesztivál keretében került megrendezésre. A koncertek 57 %-áért nem kellett a közönségnek fizetnie  
és 43% esetén kellett belépőjegyet váltani. A koncertekre és fesztiválokra vonatkozó adatokat részletesen is bemutatjuk a jelentés 8. fejezetében.  

A fesztiválpiacot az iparág meghatározó szereplői szerint egyértelmű növekedés jellemezte az elmúlt években. A legnagyobb fesztiválok között jónéhány képes volt  
látogatórekordot dönteni 2017-ben, miközben új fesztiválok is megjelentek a piacon. Iparági szereplők becslései és az Artisjus látogatószámra vonatkozó statisztikái alapján 
a fesztiválpiac méretét 17-19 milliárd forintra becsüljük.  

A zenészek bevételeinek megoszlása és koncertjeinek száma alapján a koncertek az év többi részében nagyságrendileg hasonló mértékű bevételt generálnak, mint  
a koncertek a fesztiválszezonban. 

Az élőzenei iparág közvetlen bevételei mellett komoly jövedelmet generál azoknak a szerzőknek is, akiknek műveit az élő előadások alakalmával hallhatja a közönség.  
Az Artisjus az élőzenei produkciók után jogdíjat szed, mely 969 millió forint bevételt jelentett 2017-ben a jogkezelőnél.  

Így a teljes élőzenei jövedelmi ágat 35 milliárd forintra becsüljük, ami közel 6%-os növekedést jelent a 2015. évre vonatkozó korábbi becslésünkhöz képest. 

1.5. A MAGYAR ZENEIPAR MÉRETE ÉS ELÉRÉSE
Az eddig bemutatott eredmények alapján mind a hangfelvétel-iparág, mind az élőzene-iparág növekedett az elmúlt két évben. A magyar zeneipar méretét összesen  
53,4 milliárd forintra becsüljük a 2017 évre vonatkozóan. 
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Forrás: Artisjus, EJI, Mahasz, illetve a Hétfa saját becslései.

Az iparág - a teljesítménye alapján - egy fontos és folyamatosan fejlődő kreatív ipari szegmens, melynek további fejlődésére érdemes a továbbiakban is energiát és  
erőforrásokat szánni. 

Az iparági eredmények ismertetését fontosnak tartjuk kiegészíteni azzal is, hogy hány ember kerül mindennapi kapcsolatba a zeneipar termékeivel és szolgáltatásaival, 
hiszen ez az, ami leginkább képes a zeneipar erejének és fontosságának kifejezésére:  

• Lakossági felmérésünk alapján a magyarok 75%-a hallgat mindennap zenét valamilyen formában. 

• Közel 8,5 millió látogatója volt könnyűzenei koncerteknek 2017-ben az Artisjus nyilvántartása szerint. 

• Országosan átlag napi 6 millió hallgatója van a magyar rádióadóknak a Kantar Hoffmann-Mediameter hallgatottsági mérései alapján. 

• Felmérésünk alapján több millió ember hallgat zenét a YouTube-on, ami az adatok alapján már legalább annyira népszerű formája a zenehallgatásnak  
Magyarországon, mint a rádió.

1. A ZENEIPAR SZÁMOKBAN
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6 Forrás: https://dalszerzo.hu/2018/02/23/szintet-lep-a-magyar-konnyuzene-es-az-export-tamogatasa-letrejott-a-konnyuzenei-szolgaltato-iroda/
7 Forrás: https://recorder.blog.hu/2018/02/07/a_zeneszerzok_fobunei_beszamolo_a_dalszerzo_exporol

Az elmúlt évek eseményeit és trendjeit négy átfogó folyamat köré csoportosítottuk:

• Egyre inkább szervezett és professzionális működés jellemzi a magyar zeneipart. Megalakult a Music Hungary Szövetség, a KÖSZI-ben  
intézményesült a Hangfoglaló programirodája és egyre szervezettebben készülnek zenészeink a nemzetközi piacokra.

• Tovább fejlődik a magyar fesztiválpiac. Többségi tulajdonost váltott a Sziget Kulturális Menedzseriroda, új fesztiválok jelentek meg.  

• Változások a médiapiacon. Új országos vételkörzetű kereskedelmi rádió indult, változott a Petőfi Rádió zenei arculata, megszűnt a VIVA TV és  
újraindult az MTV Hungary.  

• Folytatódik a digitális átalakulás. A digitális értékesítés értéke a magyar piacon is megelőzte a fizikait. Az EJI jogerősen is pert nyert a Deezer ellen. 
Az Európai parlament szerzői jogi csomagot fogadott el.

2.1. SZERVEZETT ÉS PROFESSZIONÁLIS IPARÁGI MŰKÖDÉS

Megerősödött szervezetek és intézmények

Az egyre szervezettebb iparági működést jól mutatja, hogy létrejöttek és megerősödtek közös kezdeményezések és zeneipari intézmények. Ezek közül talán a legfontosabb 
a 2018. év második felében megalakult Music Hungary Szövetség. A szövetség célja, hogy az iparág szereplőit összefogja és erőiket egyesítve közös érdekeiket a jövőben 
jobban érvényesítse. 

A Music Hungary Szövetség
A zeneipar érdekképviseleti szervének tervét 2017. évi Music Hungary Konferencián jelentette be Gerendai Károly, a szervezetet 2018 végén vette nyilvántartásba a 
bíróság, tagjai fontos iaparági szereplők,  például a közös jogkezelők.  

A szövetség tagjai különböző szakterületekhez köthető szakosztályokban dolgoznak együtt, ilyen például a fesztiválszervező vagy a menedzser szakosztály.  Ezekben 
átbeszélik a tagok által felvetett problémákat, összegyűjtik a közös ügyeket, melyekben valamilyen változást szeretnének elérni. Ezek után a szakosztályok munkáját 
a szervezet elnöksége szintetizálja. 

A Szövetség 14-15 különböző szakosztály tervével kezdte meg a működését 2018-ban, a tervezett szakosztályok felében pedig azóta aktív munka zajlik. Már gyűlnek 
azok az ügyek, melyekben az ernyőszervezet középtávon eredményeket szeretne elérni.  

A Music Hungary Szövetség megalakulása mellett további fontos fejlemény, hogy az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Programja (korábban Cseh Tamás Program) 
stabil szervezeti kereteket kapott. A program munkáját már kezdetektől fogva egy iroda segíti, ami 2018. január 1-től végleges helyre költözött: az állami tulajdonú MANK 
Nonprofit Kft.-ben működik, az újonnan felállított Könnyűzene Szolgáltató Iroda (KÖSZI) részeként6. Ez az intézményesülés hosszú távon is alapja lehet a Hangfoglaló  
Program működésének. 2018-ban került kiírásra a program ötödik évadja, melyben kilenc alprogram keretein belül támogatja a magyar könnyűzenei szféra működését.  
A legújabb, kilencedik alprogramot 2016 decemberében indították el a magyar könnyűzenei oktatás támogatásának céljából. 

„Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az látszik, hogy vannak fontos, közös ügyei az iparágnak. Ha végre belendül a Music Hungary Szövetség, 
ezekben az ügyekben elképzelhetôek komolyabb elôrelépések.”

Weyer Balázs, Hangvetô, Music Hungary Szövetség

2018. február 1-jén szervezte az Artisjus az első Dalszerző Expót (DEX), melynek kimondott célja a magyarországi szerzői közösség építése és a szerzők szakmai  
fejlődésének segítése. A program keretein belül az érdeklődők dalszerzéssel kapcsolatos kurzusokon, iparági képzéseken és egyéni tanácsadói alkalmakon vehettek részt. 
Az első alkalom sikerének köszönhetően az Artisjus a jövőben tervezi, hogy minden évben megtartja az expót7.

2. MI TÖRTÉNT A ZENEIPARBAN?
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Ugyanebben az évben könnyűzenei díjjal bővült az állami művészeti középdíjak sora: a Máté Péter –díjjal minden évben három érdemes könnyűzenei és jazzművészt  
tüntetnek ki. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által alapított díjat 2018. március 15-én osztották ki először, az elismerésben Rúzsa Magdolna, Berki Tamás és Molnár 
Ferenc „Caramel” részesült.

Törekvés a külföldi piacok felé

Az elmúlt évek fontos témája volt a külföldi jelenlét, azaz a magyar könnyűzenei export építésének kérdése. Ennek egyik fontos eredménye, hogy 2017 elején létrejött a 
Hungarian Oncoming Tunes (HOTS) a magyar zene exportjának segítésére. A HOTS kezdeményezése 2018-ban helyet kapott a Hangfoglaló Program mellett a Könnyűzene  
Szolgáltató Irodában, ezzel pedig intézményesült része lett a magyar könnyűzene-támogató rendszernek. A HOTS segíti a produkciókat a showcase fesztiválokra való  
felkészülésben, az azokra való kijutásban, illetve segít felmérni a különböző piacokon rejlő lehetőségeket is8. 

„Most már tényleg az a nemzedék jön, akiknek evidencia a nemzetközi jelenlétben való gondolkodás.”
Bajnai Zsolt, Hangfoglaló Program

A nemzetközi jelenlét építésének egy másik fontos momentuma volt egy nemzetközi showcase fesztivál, a  Budapest Showcase Hub (BUSH) elindítása. A 2016 novemberében  
útjára indított BUSH kifejezetten a kelet-közép-európai régió zenei felhozatalára koncentrál. Az évente megrendezésre kerülő showcase fesztiválra hívtak előadókat a balti 
régióból, a visegrádi országokból és a Balkán térségéből9. 

Szintén 2016 őszén került előszőr megrendezésre a Budapest Ritmo világzenei fesztivál, mely egyben egy showcase fesztiválként is működik: az ismert világzenei fellépők 
koncertjei mellett a showcase színpadon teret kaptak a tehetséges feltörekvő produkciók is a régióból.  

A külföldi jelenlét egyre növekvő fontossága viszont nemcsak a hazai rendezvények szintjén érhető tetten, hanem a hazai előadók is egyre tudatosabban kezelik a külföldi  
építkezés kérdését. Az elmúlt években már számos nemzetközi showcase fesztiválon volt szervezett magyar jelenlét, és nemcsak zenekarok, de hazai kiadók, terjesztők,  
menedzserek és más iparági szakemberek is aktívan részt vettek ezeken az eseményeken Európa-szerte. Ez az egyre erősödő, aktív részvétel egyértelműen az elmúlt évek egyik  
fontos előrelépésének tekinthető.

Tudatos karrierépítés és iparági képzések

 „Vannak tipikus jó és rossz példák, azonban az bátran elmondható, hogy feltörekvôben van egy olyan réteg, aki tudatosan építi a karrierjét. Nagyon fontos  
a sok szempontból elaprózódó piacon, hogy azok tudnak folyamatosan magas színvonalon teljesíteni, akiknek van egy világos víziójuk arról,  

hogy mit szeretnének közvetíteni, elérni, és azt folyamatos munkával meg is valósítják.”

Bíró Zsolt, Magyar Könnyûzeneszerzôk és Szövegírók Egyesülete

A tudatosság nem csak a külföld felé igyekvő produkciókra jellemző. Iparági szereplők szerint a fiatal, új szerzők és előadók egyre tudatosabban építik zenei karrierjüket:  
tájékozottabbak és keresik az iparági szakemberek segítségét. Emellett egyre több zeneipari képzést végzett fiatal helyezkedik el az iparágban, többek között  
menedzserként, koncertszervezőként. Az ilyen képzést kínáló oktatási központok stabilan működnek a fővárosban, az iparágban egyre inkább elfogadott sztenderd, hogy fiatal  
szakembereket ezekből az intézményekből toboroznak a munkaadók. Felsőoktatási intézményekben is megindult a gondolkodás a könnyűzenei oktatásról: a Kőbányai 
Zenei Stúdió és a Debreceni Egyetem közös könnyűzenei képzés indítását jelentette be 2017-ben, míg az egri Eszterházy Károly Egyetem is azt tervezi, hogy komolyabban  
integrálja a könnyűzenét az ének-zene tanár képzésébe.  

2.2. TOVÁBBFEJLŐDIK A FESZTIVÁLPIAC
„Egyre több a fesztivál, de közben szélesedik a közönség tábora is. Az élôzene egyre inkább beágyazódik a társadalomba, mára a fesztiválok 

a középréteg jellemzô kikapcsolódási formájává váltak.”

Kádár Tamás, Sziget Kulturális Menedzser Iroda

8 Forrás: https://dalszerzo.hu/2017/02/24/nem-egyszeru-betorni-az-europai-zenebe-de-nem-is-lehetetlen-a-hots-es-a-showcase-fesztivalok/
9 Forrás: https://index.hu/kultur/zene/2016/10/19/bush_fellepok_kelet-europa_dena_brunettes_shooting_blondes/ 
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Egyszerre változó és növekvő Sziget fesztiválcsoport

2017-ben szintet ugrott a legnagyobb magyar fesztivál, hiszen amellett, hogy a Sziget a 25. jubileumi születésnapját ünnepelte, többségi tulajdonost váltott a fesztivált  
is szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. Az év elején a Providence Equity Partners nevű globális tőkealap vette meg a programiroda tulajdonának  
70%-át. Mindez a fesztiválok lényegi tartalmán nem változtatott, hiszen az eddigi tulajdonosok a menedzsmentjogokat megtartották, így a fesztiválokat a jövőben is 
a megszokott gárda szervezi10. Ugyanakkor az új tulajdonos megjelenése lehetővé tette azt, hogy középtávon is fontos stratégiai befektetéseket lépjen meg a Sziget,  
például megerősítette a lineupot a legnagyobb fesztiváljain. Emellett pedig megnyílt a lehetőség komolyabb nemzetközi együttműködésekre is más, a Providence  
tulajdonában álló fesztiválokkal és rendezvénycégekkel. Ezek hatása 2018-ban már érezhető volt, hiszen a cégcsoport legnagyobb fesztiváljai ismét látogatócsúcsot 
döntöttek 2016 után: a Szigeten 565 ezer, a Balaton Soundon 165 ezer látogató fordult meg 2018-ban11.

Új szereplők a piacon

A Sziget eredményei mellett a fesztiválpiac egyéb szegmenseiben is érezhető fejlődés és növekedés volt tapasztalható az elmúlt években. Ezt mutatja az a trend is, hogy 
továbbra is szinte minden évben jelennek meg új fesztiválok a piacon. Nem ritka, hogy ezek az új szereplők már az első években is olyan fesztiválokat szerveznek, melyek 
felveszik a versenyt a közönség által bejáratott rendezvényekkel, sok esetben külföldi előadókat is szerepeltetve a programban.

„Nagyon telített a hazai fesztiválpiac. Lesznek kezdeményezések, amik elhalnak a következô években, de azt is látom, hogy folyamatosan jönnek az új ötletek,  
ami azt jelzi, hogy a fesztiválok országa maradunk.”

Oszkó-Jakab Natália, Mûvészetek Völgye Fesztivál

Jó példa erre az először 2016-ban megtartott Kolorádó fesztivál, melyet 2018 tavaszán a Guardian angol napilap a 10 legjobb európai „radar alatti” kisfesztivál közé sorolt 
egyedüli magyar fesztiválként12. A kisfesztiválok növekvő piaca egyébként azért is fontos, mert párhuzamosan történik a nagyfesztiválok látogatónövekedésével. A különböző 
méretű szereplők közösen tudják növelni a fesztivállátogatók jelentette keresletet.  

2.3. VÁLTOZÁSOK A MÉDIAPIACON

Átalakuló rádiós piac

„Nagyon fontos, hogy a rádiók eljuttassák a közönségnek a dalokat. Régebben egymás mellett elfért több nagy rádió, amik országos sugárzást tudtak biztosítani, 
most viszont nagyon beszûkült ez a piac.”

Temesi Berci, EJI választmányi és jogdíjbizottsági tag, producer

Az elmúlt években komoly mozgások voltak a magyarországi rádiós piacon: az országos szinten meghatározó szerepek átalakultak, miközben a rádiós piac méretét tekintve  
még mindig az egyik legmeghatározóbb az iparágon belül. A változások egy fontos momentuma a közszolgálati Petőfi Rádió átalakulása 2016 tavaszán, melynek  
eredményeként megváltozott a rádió zenei arculata, továbbá a rádió szerkesztői és műsorvezetői gárdája. 

Fél évvel később a Class FM nem tudta megújítani határozott idejű sugárzási jogosultságát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsánál. Ennek  
következményeként 2016 novemberében megszűnt a Class FM országos vételkörzetű adó analóg sugárzása13.  A rádió lekapcsolása után csak a közmédia csatornái voltak 
országos vételkörzetűek közel másfél évig, 2018 júniusáig.  

Ezzel párhuzamosan szintén 2016 novemberében kapcsolódott közös médiaszolgáltatói hálózatba a budapesti Rádió 1 szolgáltatója és kilenc helyi rádió14, aminek  
eredményeképpen a következő években a Rádió 1 lett az egyik legnagyobb elérésű (de nem országos lefedettségű) kereskedelmi rádió az országban: 2018 első felében több 
mint 30 frekvencián volt elérhető az adása.  

10 Forrás: https://index.hu/gazdasag/2017/01/13/eladtak_a_sziget_fesztivalt/
11 Forrás: https://444.hu/2018/08/15/565-ezres-latogatocsuccsal-zart-a-sziget
12 Forrás: https://www.theguardian.com/travel/2018/apr/06/10-best-music-festivals-europe-probably-never-heard-of 
13 Forrás: https://24.hu/media/2016/08/01/eldolt-bezar-a-class-fm/
14 Forrás: https://24.hu/media/2016/10/28/november-kozepetol-kapcsolodhat-halozatba-a-radio-1/
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A Class FM sugárzásának megszűnése után új, országos vételkörzetű kereskedelmi rádióra közel másfél évet kellett várni. Az NMHH által még 2017-ben meghirdetett 
pályázaton végül csak egy jelentkező maradt versenyben, miután a Class FM-et üzemeltető Advenio Zrt. pályázatát formai okok miatt érvénytelennek nyilvánította a hatóság. 
A nyertes Hold Reklám Kft. 2018 júniusában indította el országos rádióját, Retro Rádió név alatt15.

Változások történtek a rádióhallgatottság-mérések rendszerében is. Míg korábban a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete finanszírozta ezeket a méréseket, 2018. január 
1-től az NMHH önköltségen átvállalta ezt a feladatot a rádióktól. A hatóság döntését azzal indokolta, hogy a korábbinál pontosabb mérésekre van szükség a piacon. Az 
NMHH tenderén végül az M-Meter Kft. - Kantar Hoffmann közös konzorciumi pályázata került kiválasztásra, a korábbi telefonhívásos adatfelvétel helyett pedig a hallgatók 
által vezetett rádiós naplók alapján álnak össze a hallgatottsági adatok16.

Változás a zenei TV-k kínálatában

2017 októberében, közel két évtized után megszűnt a VIVA TV magyarországi sugárzása. Az üzemeltető Viacom átalakította tévés portfolióját és a magyar zenei tartalmakat  
a VIVA TV-ről az MTV Hungarycsatornára költöztette, míg a VIVA TV helyét az MTV Hits vette át a szolgáltatóknál17. A VIVA TV németországi adása 2018 végéig folytatta  
működését. 

2.4. FOLYTATÓDIK A HANGFELVÉTEL-IPARÁG DIGITALIZÁCIÓJA
„A digitális szolgáltatások egyszerre jelentenek kihívást és óriási lehetôséget az egész iparág számára.”

Szinger András, Artisjus

Növekszik a digitális szegmens

Ahogyan azt az 1. fejezetben is írtuk, mind globálisan, mind a hazai piacon folytatódik a digitális szegmens növekedése. Míg Magyarországon először 2017-ben  
előzte meg a digitális forgalom értéke a fizikai értékesítések összegét, addig a globális piacon csak a streaming szolgáltatásokból is több bevétel származott, mint a 
fizikai bevételekből. Ezek alapján a hangfelvétel-iparág digitalizációjának trendje folytatódik, és most már Magyarországon is a digitális szegmens tekinthető  
a legfontosabb értékesítési formának.

Új szabályok a digitalizációban

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) még 2013-ben perelte be a Deezer streamingszolgáltatót a meg nem fizetett előadóművészeti jogdíjak ügyében. A magyar bíróság az 
EJI javára döntött 2016-ban, majd ezt az ítéletet helybenhagyta a bíróság másodfokon, 2018 tavaszán.18. Ennek értelmében a Deezer 2013-tól kezdődően köteles az előadók 
számára jogdíjat fizetni.  

A magyar fejlemények mellett az Európai Unióban is komoly vita zajlott az elmúlt években a szerzői jogok kezelését illetően. A lassan két és fél éves szakmai  
vitasorozat eredményeként 2018 szeptemberében az  Európai Parlament elfogadott egy olyan szerzői jogi reformcsomagot, mely egy egységes EU-s szabályozást hivatott  
megvalósítani a szerzői jog területén. Emellett a reformcsomag előírja az internetes tartalommegosztó platformok szolgáltatóinak egy olyan kötelező tartalomszűrési  
mechanizmus kidolgozását, ami alkalmas a szerzői jogi tartalmak előzetes szűrésére. A rendelkezés értelmében ezekre a platformokra a jövőben nem lehetne a szükséges 
szerzői jogi engedélyek előzetes beszerzése nélkül szerzői jogi tartalmakat feltölteni. A reformcsomagot jelentő szerzői jogi irányelv teljes elfogadására előreláthatólag 
2019 januárjában kerülhet sor, amikor az Európai Bizottság a Tanács és a Parlament egyezteti az elfogadásra kerülő csomag végső változatát19.

„Az Európai Bizottság szerzôi jogi csomagja egyértelmû üzenet a YouTube-hoz hasonló online platformok számára: nekik is be kell tartaniuk a szabályokat,  
hogy a kreatív tartalmak digitális piaca kiegyensúlyozottan mûködhessen. A legfontosabb, hogy az alkotók részesüljenek abból a bevételbôl,  

amelyet a mûveikbôl létrehozott online tartalom generál.”

Bíró Zsolt, Magyar Könnyûzeneszerzôk és Szövegírók Egyesülete

15 Forrás: http://nmhh.hu/cikk/196004/Retro_Radio_neven_indulhat_majd_az_uj_orszagos_kereskedelmi_radio
16 Forrás: https://index.hu/kultur/media/2017/11/10/megvaltozik_a_radiohallgatottsag_merese/
17 Forrás: http://kreativ.hu/cikk/vege_a_viva_tv_nek
18 Forrás: https://www.eji.hu/cikkek/cikk/az_eji_jogerosen_pert_nyert_a_deezer_ellen.html
19 Forrás: https://www.portfolio.hu/vallalatok/megszavazta-az-europai-parlament-a-szerzoi-jogi-szabalyozasi-tervezetet.297642.html
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A digitalizáció folyamata hatással van az egész iparágra

Miközben újabb és újabb digitális szolgáltatási konstrukciók jelenik meg a piacon - például 2018-ban elindult a YouTube Music Streaming szolgáltatása –, iparági szakértők 
szerint már egyre jobban látni, hogy középtávon milyen közvetett hatásai lehetnek a digitalizációnak. Egyre inkább látható például, hogy a digitális szolgáltatások egyszerre 
összezárják és elaprózzák a piacot: a legnagyobb sztárok felvételei mindenki számára elérhetőek digitálisan is, ugyanakkor a teljes kínálat is megnövekedett, hiszen rengeteg  
zene elérhető ezeken a szolgáltatásokon keresztül, ráadásul zenészként könnyű bekerülni a szolgáltatók kínálatába. A szupersztárokon túli kereslet jobban megoszlik a 
produkciók között, így zenehallgatóként nehezebb eligazodni a végtelennek tűnő kínálatban, míg előadóként nehezebb érvényesülni a rengeteg versenytárs között.  

„Mivel egyre több a lehetôség a szerzôk, zenészek számára, hogy akár amatôr körülmények között, de megjelenjenek, így borzasztó túltermelés van.  
Az emberek ingerküszöbe meg jóval magasabb, mint pár éve.”

Bánki Nikoletta, MZK publishing

A digitalizáció a hangfelvételek mellett a hangszerboltok piacán is érezteti hatását. A fogyasztók számára ma már sok esetben olcsóbb és egyszerűbb az interneten, online 
vásárolni hangszert. És bár a hangszerboltok sok esetben szakértelmet és szakmai garanciát kínálnak, mindez önmagában már nem versenyképes az alacsonyabb árréssel 
dolgozó digitális áruházak modelljével szemben.  

Ugyanakkor a digitális szolgáltatások fejlődésének rengeteg egyértelműen pozitív hozadéka is van. Ennek olyan kevésbé egyértelmű példái is vannak, mint például az, hogy 
a zenei együttműködések, kollaborációk száma megnövekedett hiszen könnyebb kapcsolatokat építeni a digitális világban.
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• Az értékteremtés folyamataiban nem történt lényegi változás az elmúlt években. A zene létrehozásának és hallgatókhoz való eljuttatásának  
folyamatai lényegében változatlanok.

• A zenei jövedelemáramlások tekintetében ugyanakkor történtek – egyelőre elvi - változások, hiszen jogerős lett az a bírósági döntés, miszerint a 
Deezer köteles az előadóművészi jogdíjakat az EJI-n keresztül megfizetni.

3.1. A ZENEI ÉRTÉKLÁNC FELÉPÍTÉSE
Zene létrehozása és annak a hallgatókhoz való eljuttatása - dióhéjban így lehetne összefoglalni a zeneipar működésének lényegét. Természetesen ennél jóval bonyolultabb 
ez a folyamat, hiszen a zene létrehozásának is különböző állomásai és módjai vannak, a hallgatókhoz is számos különböző formában jut el a zene. Az alábbiakban röviden 
ezeket mutatjuk be: először a zenei érték teremtésének folyamatait vesszük végig, majd a következő alfejezetben áttekintjük a zeneipari jövedelemáramlások állomásait és 
csatornáit.

Hasonlóan a 2016-os zeneipari jelentéshez, ez a jelentés is a zenei értéklánc logikáját követi felépítésében. Összességében elmondható, hogy az elmúlt 2–3 évben a zenei 
értéklánc működésében nem történt lényegi változás Magyarországon.

A zene létrejötte

Az értékteremtés továbbra is a zene szerzőitől és előadóitól indul ki, hiszen ők azok, akik megalkotják és előadásra alkalmassá teszik a megszületett zeneműveket. A zene 
szerzésére megrendelést adhat előadó, kiadó, de sok esetben kifejezetten reklámfilmek, filmek, játékok zenéjének elkészítésére kap megbízást a szerző. A megszületett és 
meghangszerelt szerzeményeket az előadók sok esetben külön erre a célra létrehozott próbatermekben próbálják el és tökéletesítik.

A zenészek és szerzők a tevékenységéhez szükséges, hogy a megfelelő színvonalú zenei oktatás rendelkezésre álljon. A könnyűzenei készségek elsajátítása sok esetben  
autodidakta tanulás vagy magánoktatás formájában valósul meg, bár az utóbbi években lassan növekszik azoknak az intézményeknek a száma, melyek valamilyen  
könnyűzenéhez kapcsolható képzést kínálnak.

3. HOGYAN MŰKÖDIK A ZENEIPAR?
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AZ ÉRTÉKTEREMTÉS FOLYAMATAI A ZENEIPARBAN
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Ábra: Hétfa (2018)

A zenét ezután el kell juttatni annak fogyasztóihoz, a közönséghez. Ennek továbbra is két fő útja van: (1) a zene élő előadása közönség előtt és (2) a hangfelvételek eljuttatása 
a hallgatókhoz. Az alábbi iparági értékláncfolyamatokat összegző ábrán látható az, hogy a két út hogyan kapcsolódik a zenészek és a szerzők tevékenységéhez, és hogy 
miként segítenek kiadók, menedzsmentek és egyéb közvetítők eljutni az élőzenei és hangfelvételi ág különböző szereplőihez.

A hangfelvétel-iparág működése

Az értéklánc hangfelvételi részének a lényege, hogy a zenemű hangfelvételként rögzítésre kerül, majd ez a hangfelvétel jut el különböző formákban a közönséghez. 

A hangfelvételi anyagok sok esetben egy zenei stúdiókban születnek meg. Ennél a pontnál gyakran közreműködnek hangmérnökök és producerek, ami segíti a lehető  
legjobb minőségű hanganyag megszületését. A producerek szerepe olyan jelentős a hangfelvételek készítésében, hogy gyakran társszerzőként kerülnek bejegyzésre egy-egy  
zeneműnél, így a munkadíj mellett a későbbi jogdíjakból is részesülnek.

A kiadók fontos kulcsszereplők a hangfelvételek létrejöttében és terjesztésében, hiszen segíthetnek finanszírozni, menedzselni a hangfelvételek rögzítését, továbbá  
jellemzően a kiadók gondoskodnak azok terjesztéséről. A legtöbb esetben a kiadók lesznek a hangfelvételi jogok tulajdonosai, tehát a hangfelvételek értékesítése,  
felhasználása és nyilvánosságnak való közvetítése során őket illeti meg a hangfelvételi jogok díja. 
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A hangfelvételek terjesztése sok és egyre színesedő csatornán keresztül történik. Hagyományosan lemezen, kazettán, CD-n, DVD-n, azaz fizikai formában árulták a  
felvételeket. Ilyen hanghordozóhoz számos értékesítési ponton ma is hozzájutni: lemezboltokban, kiskereskedelmi és elektronikai áruházakban vagy akár benzinkutakon is 
vehetünk hangfelvételeket különböző hanghordozókon.

A HANGFELVÉTEL-IPARÁG MŰKÖDÉSE

OKTATÁS
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Ábra: Hétfa (2018)

Az utóbbi évtizedben egyre nagyobb teret nyert a hangfelvételek digitális terjesztése és értékesítése, ahogy arról már az 1. fejezetben írtunk. A terjesztés során fontos 
közreműködő a digitális disztribútor, amely az előadóknak és a kiadóknak segít eljuttatni a hangfelvételeket a digitális szolgáltatások és áruházak kínálatába. 

Jelenleg a digitális értékesítésnek többféle bejáratott módja működik. Az online áruházakban a fizikai hanghordozókhoz hasonlóan megvehetik a vásárlók az adott  
hanglemezt vagy számot, míg az online streamingszolgáltatások hozzáférést biztosítanak hangfelvételek egy széles köréhez. Emellett működnek még a megosztásalapú 
platformok, melyeken hirdetések ellenében tekinthetjük meg a más felhasználok által megosztott (sok esetben zenei) tartalmakat.

A hangfelvételek értékesítése mellett egy másik lehetséges csatorna a rádiós vagy televíziós sugárzás. A digitális forradalom befolyásolta ugyan az emberek rádióhallgatási  
és TV-nézési szokásait, de még mindig a rádió az új zenék megismerésének egyik legfontosabb forrása.  

A hangfelvételek és a közönség találkozásának hasonlóan széles kört érintő módja a háttérzene. Zene szól rengeteg helyen, ahol a mindennapokban megfordulunk:  
szórakozó helyeken, éttermekben, sörözőkben, kávéházakban, bevásárlóközpontokban, a fodrásznál, azaz szinte minden kereskedelmi és szolgáltató egységben. Ezek a 
helyek eltérő forrásból szolgáltatják a háttérzenét, van, ahol a rádió szól, máshol válogatott zene, sokan – gyakorta túllépve a szolgáltatók által meghatározott korlátokon - 
az internetes streaming és videómegosztó oldalakat választják, és léteznek kifejezetten ezzel a szolgáltatással foglalkozó háttérzene–szolgáltatók is, melyek az adott üzlet 
vagy vendéglátóhely specifikus ízlésének, imidzsének megfelelő zenei repertoárt állítják össze és sugározzák. 
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A hangfelvételek és a közönség találkozásának további formája, amikor a hangfelvétel egy másik alkotás vagy termék része lesz. Legjellemzőbb példa erre a filmek,  
a reklámfilmek, illetve a játékok világa, ahol a háttérzene komoly, pénzben is kifejezhető értéket képvisel. Az ilyen típusú felhasználások egyedi engedélyezés alapján  
lehetségesek, ami azt jelenti, hogy a szerzővel, az előadóval és a hangfelvétel kiadójával külön megállapodást kell kötni a felhasználás feltételeiről. Sok esetben ezeket intézik  
az erre szakosodott zeneműkiadók, melyek a  hangfelvétel-kiadók mellett fontos közvetítő szerepet töltenek be azzal, hogy a hangfelvételek és a szerzemények egyedi  
felhasználási jogait képviselik.  

Az élőzene-iparág működése

Az értéklánc élőzenei részének lényege a zenei művek élő előadása különböző eseményeken. Ezek az események lehetnek többek között nagy zenei és művészeti fesztiválok,  
egy koncerthelyszín szervezésében létrejövő fellépések, vagy például önkormányzati szervezésű események.

AZ ÉLŐZENE-IPARÁG MŰKÖDÉSE
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Ábra: Hétfa (2018)

A zenekar oldaláról a zenekari menedzsment felelős ezeknek a fellépések a megszervezéséért, a helyszínekkel való egyeztetésért. A ma már sokszor kiadó formájában  
működő menedzsment egyébként nemcsak az élőzenei fellépések megszervezésében segíthet a zenekarnak, hanem az iparágon belüli érvényesülés szinte minden  
formájában partnerek lehetnek: segíthetnek a zenekari marketingben, a hangfelvételek népszerűsítésében, illetve és a pénzügyi és a jogi ügyek intézésben is. 

 A fellépések során a zenészeken kívül több különböző típusú szereplő is közreműködik: a hangtechnikusok felelősek a hangosításért, a színpadmesterek a színpadi  
megvalósításért. Roadok segítik a zenészeket a fellépések során és utazás közben, az események szervezői pedig felelősek azért, hogy az adott fellépés keretei  
biztosítottak legyenek.

3. HOGYAN MŰKÖDIK A ZENEIPAR?
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3.2. JÖVEDELEMÁRAMLÁS A ZENEIPARBAN
Az értékteremtés folyamatai mellett érdemes azt is áttekinteni, hogy a zenéért kifizetett összeg miként jut el a zenészekhez és segítőikhez. Mivel sok esetben nem közvetlen 
a kapcsolat a zene előállítója és hallgatója között, ezért a jövedelmek áramlása bonyolult, jellemzően közvetítőkön keresztül történik. Közülük is legfontosabbak a közös 
jogkezelő szervezetek. A legtöbb esetben ők biztosítják, hogy a zene felhasználója és fogyasztója valamilyen formában fizessen a zenéért, továbbá hogy ez az összeg eljusson 
a zene előadójához (EJI), szerzőjéhez (Artisjus) és hangfelvétel esetén a hangfelvételek jogtulajdonosához (Mahasz).

Mivel az élőzenei és a hangfelvételi ágban is más módokon jut el a zene a fogyasztóhoz, ezért a jövedelemáramlás folyamatai is különböznek. Az alábbiakban mi is külön 
mutatjuk be az élőzene és a hangfelvételi ág jövedelmeit.

Jövedelemáramlás a hangfelvétel-iparágban
A hangfelvételek hasznosítása után a szerzők, az előadók és a hangfelvétel kiadói is részesülnek jövedelemben.

A szerzők hangfelvételekből származó jogdíjait az Artisjus gyűjti és juttatja el a jogosultakhoz. Az Artisjus egyrészt érvényesíti a jogdíjfizetési kötelezettséget a fizikai és a 
digitális értékesítések során, másrész beszedi a jogdíjakat a nyilvánossághoz való közvetítés elhangzásai után, jellemzően a TV- és rádióadóktól vagy például a háttérzenével  
rendelkező kereskedelmi és vendéglátóipari egységektől, éttermektől. Az Artisjus a nagyjogos, egyedi engedélyezések (például film, reklám, játék típusú felhasználás) 
során keletkezett szerzői jövedelmekért nem felel. Amennyiben nem közvetlenül a szerző intézi ezeket az engedélyezéseket, jellemzően egy zeneműkiadó jár el a szerző 
helyett.

JÖVEDELEMÁRAMLÁS A HANGFELVÉTEL-IPARÁGBAN

ELŐADÓ

KIADÓ

SZERZŐ

Hallgatók

Zeneműkiadó
Nagyjogos jövedelmek

Hangfelvételi jogdíj

Digitális terjesztők

Birtokolható,
digitális formátumot

kínáló online áruházak

Felhasználás: 
filmek, reklámok, játékok

TV csatornák,
kábelszolgáltatók

Rádióadók

Fizikai formátumok
értékesítési pontjai
(áruházak, boltok)

Vendéglátóipari egységek
(háttérzene, zenegép)

Zenei átdolgozás

Kiadó és előadó közötti elszámolás

Streamingszolgáltatók
és tartalommegosztó

platformok

Hangfelvételi jogdíj

Szerzői jogdíj

Hangfelvételi jogdíjElőadói jogdíj

Ábra: Hétfa (2018)
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Az előadók a hangfelvételek fizikai és digitális értékesítései után egyedi megállapodás alapján számolnak el a hangfelvétel kiadójával. Ebben változást jelenthet az 
Előadóművészeti Jogvédő Iroda (EJI) és a Deezer közötti jogvita, melyben másodfokú, jogerős ítélet született 2018-ban. Ez alapján várhatóan a jövőben a Deezer és a hozzá  
hasonló digitális szolgáltatók is kötelesek lesznek előadói jogdíjat fizetni az előadóknak az EJI-n keresztül. Az nyilvánossághoz való közvetítés (TV, rádió, háttérzene)  
elhangzásai utáni jogdíjakat is az EJI juttatja el az előadókhoz.   

A hangfelvételek jogtulajdonosai (azaz jellemzően a kiadók) a fizikai értékesítések után közvetlenül gyűjtik be a jogdíjakat, a digitális értékesítések és lejátszások után pedig 
sok esetben digitális terjesztőkön keresztül jutnak hozzá a jogdíjakhoz. A nyilvánossághoz való közvetítés jogdíjait a kiadók esetében a közös jogkezelő, a Mahasz szedi be a 
TV- és rádióadóktól, illetve a háttérzenés vállalkozásoktól. 

Jövedelemáramlás az élőzene-iparágban

Az élőzenei fellépésekért az előadóművészek általában díjazásban részesülnek (fellépti díj, gázsi, tiszteletdíj), a játszott szerzemények után pedig a szerzőknek szerzői jogdíj 
jár. Utóbbi az Artisjuson keresztül jut el a jogosultakhoz, hiszen az élőzenei rendezvények szervezői kötelesek bejelenteni.

JÖVEDELEMÁRAMLÁS A ZENEIPAR ÉLŐZENEI ÁGÁBAN

Szerzői jogdíj

Gázsi

Megbízási díj

Megbízási díj

Fesztiválok

Klubkoncert helyszínek

Települési rendezvények

Vendéglátóipari egységek

Közönség

Hangtechnikusok

Színpadtechnikusok

Roadok

ELŐADÓ

SZERZŐ

MENEDZSMENT

Ábra: Hétfa (2018)

A fellépti díj közvetlen jövedelem, melyet a fellépő közvetlenül a helyszíntől vagy a koncert szervezőjétől kap. További lehetőség, hogy a fellépésért járó díjat a zenekari  
menedzsment osztja szét az előadók és a zenekar megbízásában álló közreműködők között (például booking menedzser, hangmérnök, road). 

Közreműködők nem csak a zenekar oldalán állhatnak, a koncert szervezői a helyszínen foglalkoztatnak többek között hang- és színpadtechnikusokat, színpadmestereket  
vagy például VJ-ket, akik a látványért felelnek. Rajtuk kívül a rendezvény ideje alatt sok olyan ember is dolgozik (például a vendéglátásban), akiknek a tevékenysége nem  
kapcsolódik közvetlenül a zenei produkcióhoz, bérüket mégis jellemzően a közönség jegyvásárlásaiból és helyszíni fogyasztásából fedezik.   
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• A rádiószerkesztők helyét egyre inkább átveszik az algoritmusok és a hallgatói tudatosság.

• A YouTube népszerűsége töretlenül nő, a hagyományos rádió mellé felzárkózva 2018-ban a leghallgatottabb zenei csatorna lett.

• A streaming szolgáltatók (Spotify, Deezer) hallgatottságának növekedése megállt.

• Magyarországon a birtoklás felől a hozzáférés alapú zenehallgatás felé való elmozdulás nemzetközi trendje nem érvényesül. Ezeken belül  
azonban markáns átrendeződés látszik egyfelől a fizikaitól a digitális, másfelől a passzív felől az aktívabb zenehallgatási csatornák irányába.

• A lakosság 86%-a részt vett valamilyen élőzenés eseményen az elmúlt évben, a legtöbben ingyenes, nyilvános könnyűzenei koncertre jutottak el. 

• A könnyűzenei koncertek látogatottsága visszaesett az elmúlt két évben.

• A lakosság zenei költéseinek nagyobb részét az élőzenével kapcsolatos kiadások teszik ki.

A 2016-os Zeneipari jelentéshez egy önálló lakossági felmérés készült, amelyet 2018-ban kisebb változtatásokkal megismételtünk. A kutatás elsődleges célja a  
zenefogyasztással kapcsolatos szokások és azok változásainak feltérképezése volt. Hogyan hallgatunk zenét? Milyen gyakran járunk koncertre? Mennyit költünk  
a zenére? Mit gondolunk a zenészekről? Mik a trendek a zenehallgatásban? Mit gondolunk a zeneoktatásról Magyarországon?

A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ megbízásából a felmérést ismét a GfK piackutató cég végezte, 2018 májusában. A kutatásban 504 fő vett részt, tükrözve a  
magyarországi lakossági arányokat település, kor és nem szerinti megoszlás alapján. A kérdőívet 18 és 60 év közötti, internet-hozzáféréssel rendelkező lakosok töltötték  
ki. Az internetet heti szinten használók megkérdezésével a lakosság körülbelül 70%-át mértük fel, az adatok valamelyest optimistább képet mutathatnak a teljes  
lakossági felmérésnél, ugyanis végzettség tekintetében felülreprezentáltak a diplomások és az érettségivel rendelkezők. Mivel ugyanakkor az internetet heti szinten 
használók a zeneipar fizetőképes kereslete, szokásaik relevánsak a jelentés szempontjából. Az azonos mintaösszetétel pedig azonos kérdés esetén lehetőséget ad a 
2016-os és a 2018-as eredmények összehasonlítására. 

4.1. ZENEHALLGATÁS
A felmérés eredményei alapján elmondható, hogy a zene mindennapi életünk szerves része: a lakosság 75%-a minden nap hallgat zenét. Nemcsak szórakozásként és  
kikapcsolódásként, hanem a reggeli készülődés alatt, munkába menet, a munkahelyen, sportolás, főzés vagy takarítás közben is gyakran szól a zene.

KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGEK KÖZBEN ZENÉT HALLGATÓK ARÁNYA

Rendszeresen

Utazás / közlekedés közben

Házimunka közben (főzés, takarítás)

Munka közben

Reggel, napindítás közben

Sportolás közben

Meditáláshoz, pihenéshez, alváshoz

Ritkán

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

74.3% 19.0%

64.3% 24.8%

43.4% 32.7%

40.3% 33.3%

38.9% 30.8%

23.4% 40.3%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504.
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A leggyakrabban a YouTube-ot vagy a hagyományos rádiót választják az emberek (28-28%), ami fontos változás a 2016-os eredményekhez képest, amikor még egyértelműen  
a rádió állt az első helyen. Ha pedig azokat a hallgatókat is hozzávesszük, akik második leggyakrabban hallgatják ezeket a csatornákat, azt látjuk, hogy a YouTube egyértelműen  
letaszította trónjáról a rádiót. A YouTube mellett a digitális formában tárolt saját zene hallgatottsága is tovább nőtt a fizikai formában tárolt saját zene rovására. Telefonon, 
számítógépen saját zenét 22%, míg fizikai hanghordozón csupán 3% hallgat leggyakrabban. 

MILYEN CSATORNÁN HALLGAT LEGGYAKRABBAN ZENÉT? (%)

Leggyakrabban 2. leggyakrabban

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

5 13

3 6

9 6

6 8

9 7

8 10

20 17

22 21

34 19

28 15

21 32

28 35

YouTube 2016

YouTube 2018

Rádió 2016

Rádió 2018

Saját zene számítógépen, telefonon 2016

Saját zene számítógépen, telefonon 2018

Online rádió 2016

Online rádió 2018

Streaming 2016

Streaming 2018

Saját zene fizikai hanghordozón 2016

Saját zene fizikai hanghordozón 2018

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk 2016: N=500, 2018: N=494.

Az adatokból az látszik, hogy Magyarországon a fő trend a hagyományos (rádió és fizikai hanghordozó) felől a digitális (online rádió, YouTube és streamingszolgáltatók) felé 
való elmozdulás. Az a nemzetközi trend, hogy a zenehallgatók a birtoklásalapú zenehallgatás elől a hozzáférés-alapú zenehallgatás felé mozdulnak, nálunk nem érvényesül.  
A birtoklásalapú zenehallgatás nagyjából stabilnak mondható, azon belül van átrendeződés: ugyanannyira ragaszkodunk a saját zenéhez, csak lemez, kazetta és CD helyett 
egyre inkább telefonon, tableten, laptopon tároljuk őket. Hasonlóképpen, ha a hozzáférés-alapú csatornák összességét nézzük, ott is stabilitást látunk, azon belül azonban 
egyre inkább az aktív közreműködés lehetősége (YouTube, Deezer, Spotify) felé mozdulnak a hallgatók a passzív csatornák (hagyományos vagy online rádió) kárára.

A felmérés eredményei szerint a megkérdezettek 38%-a néz legalább hetente egyszer-kétszer valamilyen zenei TV-adót. A vizsgált időszakban a legnépszerűbb az MTV 
Hungary, ezt követi a Sláger TV, a Muzsika TV és a Petőfi TV. A legnézettebb zenei televíziós csatornák nemcsak videóklipeket sugároznak, hanem egyre több egyéb  
tartalmat, saját készítésű műsort, sorozatot, így az erre vonatkozó adatok nem feltétlenül jelentenek tisztán zenefogyasztást.    

Mindezekkel összefüggésben a zenék kiválasztásakor a YouTube-ajánlásoknak egyre nagyobb a szerepe, a válaszadók negyede szívesen használja a YouTube és 
streamingszolgáltatók ajánlásait. Ezzel párhuzamosan a rádióra egyre kevesebben hagyatkoznak, vagyis összességében azt mondhatjuk, hogy a rádiószerkesztők helyét 
egyre inkább átveszik a streaminglisták készítői, az algoritmusok, illetve a zenehallgatói tudatosság.
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HOGYAN VÁLASZTJA KI, MILYEN ZENÉT HALLGAT? (%)

2016 2018

Azt hallgatom, ami a rádióban szól

Saját zenéimből én válogatom, hogy mit hallgatok

YouTube-ról, egyéb stream szolgáltatótól tudatosan válogatom

Szívesen használom a youtube/streamszolgáltató ajánlásait

Előre összeállított playlisteket/online rádiót hallgatok

58.2

54.6

49.2

51.2

49.2

50.4

20.8

25.6

15.6

17.1

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk 2016: N=500, 2018: N=494. Több válasz is lehetséges.

A zene kiválasztásánál a válaszadók túlnyomó többsége számára az újdonság varázsa, illetve az a fontos, hogy tetsszen. Az, hogy magyar-e a kérdéses dal vagy sem, az  
másodlagos szempont. Ha azonban az életkort nézzük, azt látjuk, hogy az idősebbek között van egy markáns, 31%-os csoport, mely inkább a magyar előadókat, míg a  
legfiatalabbak negyede kifejezetten a külföldi zenéket szereti.

ZENEHALLGATÁSNÁL ELŐNYBEN RÉSZESÍTI-E A MAGYAR ELŐADÓKAT?

Igen, ha lehet magyar előadókat hallgatok Nem lényeges, csak az a fontos, hogy tetsszen

Ha lehet, inkább külföldi zenét hallgatok NT-NV

Total

18–29 éves

30–49 éves

50–60 éves

20% 62% 15%

19% 56% 24%

18% 66% 14%

31% 64% 5%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504.

Az, hogy új vagy régi felvételeket részesítenek-e előnyben, szintén nem független a kortól. A 30 éven alattiak közül 29% keresi a zenében az újdonságokat, az 50 éven  
felettiek negyede pedig kifejezetten a régi, megszokott kedvenceit szereti hallgatni.
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ZENEHALLGATÁSNÁL ELŐNYBEN RÉSZESÍTI-E A FRISS FELVÉTELEKET?

Igen, ha lehet friss dalokat hallgatok, keresem az újdonságokat

Nem lényeges, csak az a fontos, hogy tetsszen

Ha lehet, inkább a régi, megszokott kedvenceimet hallgatom

NT-NV

Total

18-29 éves

30-49 éves

50-60 éves

15% 71% 12%

29% 62% 8%

8% 78% 11%

9% 65% 24%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504.

4.2. ÉLŐZENE
A 18-60 év közötti internetező lakosság 86%-a az elmúlt évben részt vett valamilyen élőzenés eseményen, legyen az fizetős vagy ingyenes, komoly vagy könnyűzenei, vagy 
akár egy éttermi vacsora, ahol élőzene szólt. 

A legtöbben ingyenes, nyilvános könnyűzenei koncertre jutnak el, hála a falunapoknak, gasztronómiai fesztiváloknak és egyéb önkormányzati szervezésű rendezvényeknek, 
amelyek sokak számára teremtik meg az ingyenes élőzenei élmény lehetőségét Magyarországon. Emellett a megkérdezettek 42%-a legalább egyszer vett belépőjegyet 
könnyűzenei koncertre, 39%-a pedig részt vett valamilyen zenei fesztiválon az elmúlt egy évben. 

A vendéglátóhelyek, különböző cégek és magánszemélyek is számos élőzenés eseményt – céges (karácsonyi) parti, lakodalom, születésnapi ünnepség – szerveznek és 
finanszíroznak.

HÁNY ALKALOMMAL VOLT AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN? (%)

Több mint 4 alkalommal

Ingyenes magánjellegű zenés rendezvényen

Vendéglátóhelyen, ahol élőzene szólt

Ingyenes nyilvános könnyűzenei koncerten

Fizetős könnyűzenei koncerten

Ingyenes céges zenés rendezvényen

Zenés színházi előadáson

Zenei fesztiválon

Komolyzenei koncerten

2-3 alkalommal Egyszer

0 5 10 15 20 3025 35 40 45 50 6055

17.86.6 21.7

21.910.6 19.4

22.510.9 23.7

16.18.6 17.2

133.8 24.7

136.0 22.2

12.25.7 21.2

5.24.1 13.6

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504.
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A korcsoportok élőzenefogyasztási szokásait elemezve azt látjuk, hogy a leglelkesebb koncert és fesztivállátogatók a fiatalabb korosztályból kerülnek ki: a 18-29 évesek 
között szignifikánsan többen vettek részt mind ingyenes, mind fizetős koncerten, mint az idősebb korcsoportokban. A legmarkánsabb eltérés a fesztiválozás tekintetében 
látszik: míg a 30-49 évesek mindössze 32%-a vett részt zenei fesztiválon az elmúlt egy évben, a 18-29 évesek esetében ez az arány 60%. A fiatalok több mint harmada  
ráadásul több fesztiválon is megfordult, míg az idősebb fesztiválozók körében az egyszeri alkalom a jellemző.

HÁNYSZOR VETT RÉSZT ZENEI FESZTIVÁLON?

Egyszer sem Egyszer Többször

Összesen

18-29 éves

30-49 éves

50-60 éves

60% 22% 18%

41% 23% 35%

68% 22% 10%

70% 17% 13%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=488. A kapcsolat szignifikáns.

A jövedelem azonban nemcsak az ingyenes koncerteken való részvétellel, hanem - meglepő módon - a fesztivállátogatással sem mutat egyértelmű összefüggést. A jövedelmi  
helyzet egyedül a koncertbelépők vásárlását magyarázza: a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelmű csoportban a fizetős könnyűzenei koncerten résztvevők aránya  
között kétszeres különbség van.

HÁNYSZOR VETT RÉSZT FIZETŐS KÖNNYŰZENEI KONCERTEN?

Egyszer sem Egyszer Többször

Összesen

201-300 ezer

300 ezer fölött

101-200 ezer

100 ezerig

17% 25%

20% 25%

39% 17% 44%

61% 18% 21%

70% 11% 19%

57%

55%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=403. Havi netto jövedelem. A kapcsolat szignifikáns.

Habár a fenti adatok viszonylag aktív koncertlátogató közönségről számolnak be, a lakosság közel 30%-a annak ellenére nem jut el koncertre, hogy egyébként lenne 
igénye rá, további 35% pedig jár ugyan, de ritkábban, mint szeretne. A fentiek fényében nem meglepő, hogy a kívántnál ritkább koncertlátogatás legfőbb okát - a 2016-os  
eredményekhez hasonlóan - továbbra is a belépőjegyek árában látják. Sokan említik ezen felül az időhiányt, mint akadályozó tényezőt, illetve problémaként érzékelik, hogy  
 a környékükön nincsenek jó fellépések vagy körülményes a koncert helyszínére való eljutás.

A könnyűzenei koncertek látogatásáról összehasonlító adatokkal is rendelkezünk, amelyek azt mutatják, hogy kevesebben fordultak meg ilyen rendezvényen, mint két évvel 
korábban. A legalább egyszeri koncertlátogatók aránya a válaszadók között 62%-ról 57%-ra, a gyakoribb koncertlátogatók aránya még drasztikusabban, 42%-ról 35%-ra esett.
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4.3. MENNYIT KÖLTÜNK ZENÉRE?
A lakosság 54%-a fizetett az élőzenei élményért legalább egyszer könnyűzenei koncertjegy vagy fesztiválbelépő formájában az elmúlt egy évben. Ha hozzávesszük a komolyzenei  
hangversenyre és színházra jegyet váltókat, az arány már 67%. 

Élőzenére tehát a társadalom jelentős része költ legalább ritkán, gyakran azonban csak alig több, mint ötöde. A koncertjegyet vásárló válaszadók több mint fele esetében az 
élőzenére közvetlenül elköltött összeg maximum 10 ezer forintos költségtétel éves szinten, egy szűk, 6%-os csoport esetében azonban az 50 ezer forintot is meghaladja. 

MENNYIT KÖLT AZ ALÁBBI ZENÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE EGY ÉVBEN?

0 1-10 ezer 11-50 ezer 51-100 ezer 100 ezer fölött

Zene művelésére (hangszer, zenetanulás, próba)

Digitális hangfelvételre (letöltés, streaming előfizetés)

Fizikai hangfelvételre (CD, bakelit)

Zenével kapcsolatos tárgyak vásárlására (póló, könyv, poszter)

Élőzenével kapcsolatos egyéb kiadásokra (étel-ital fogyasztás, taxi)

Élőzenére (koncertjegy)

27.7 5.2

36.4 5.1

20.9 5.2

8.9 3.8

45.8 15

37.5 24.9 4.0

37.0

31.4

66.3

58.5

73.4

86.3

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504. 

Az élőzenére való költés azonban nem merül ki a jegy megvásárlásában. A koncert helyszínére való el- illetve az onnan való hazajutás, a koncert alatt történő étel-ital  
fogyasztás mind az élőzenéhez kapcsolódó költségeknek minősül, amelyért a zenehallgató akkor is fizet, ha magán a koncerten egyébként ingyen vesz részt. Ezeknek az 
élőzenével kapcsolatos egyéb kiadásoknak a súlyát, és egyben a zeneipar más szektorokra (például a vendéglátásra) való erőteljes hatását mutatja, hogy a belépőjegyek 
után a második legjelentősebb zenével kapcsolatos költségtételt jelentik, megelőzve például a fizikai vagy digitális hanghordozókra való költést.  

MENNYIT KÖLT AZ ALÁBBI ZENÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE EGY ÉVBEN?

Rendszeresen Ritkán

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

9.5 15.0

5.0 15.9

12.3 31.9

5.8 36.3

15.8 43.3

10.3 47.0

21.1 50.6Élőzenére (koncertjegy, fesztiválbelépő, zenés színház)

Élőzenével kapcsolatos egyéb kiadásokra (italfogyasztás, taxi)

Hangfelvételekre fizikai formában

Hangfelvételek online letöltésére

Zenével kapcsolatos tárgyak vásárlására

Streaming-előfizetésre (Spotify, Deezer)

Zene művelésére, tanulására

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504. 
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A költési gyakoriságok és a kifizetett összegek alapján azt mondhatjuk, hogy  lakosság zenei kiadásainak nagyobb része élőzenére és élőzenével kapcsolatos egyéb  
kiadásokra megy el (a 10 ezer forint feletti éves költés is inkább csak ennél a két kategóriánál jellemző). 

Fizikai formában még mindig a válaszadók több mint fele vásárol legalább időnként. A fizikai hanghordozóra való költés leginkább az 50 éven felettiekre jellemző, online 
letöltésre és streaming-előfizetésre pedig elsősorban a 30 éven alattiak adnak ki elsősorban pénzt.

4.4. ZENÉLÉS, ÉNEKLÉS, ZENEOKTATÁS
Korábbi kutatások20 eredményei alapján megfigyelhető, hogy amelyik nemzet aktívan zenél vagy énekel, az több zenét is fogyaszt, ezért érdekes, hányan zenélnek vagy 
énekelnek a lakosság körében. Felmérésünk alapján a lakosság közel 20%-a vett hangszert a kezébe az elmúlt egy évben, körülbelül felük játszik havi szinten. Az éneklés 
természetesen sokkal szélesebb kört érint: a válaszadók kétharmada énekelt az elmúlt évben, közülük több mint a fele rendszeresen, hetente többször.

HANGSZEREN TANULÓK ARÁNYA 3 GENERÁCIÓBAN

Szülei játszanak-e, 
vagy játszottak-e

hangszeren?

Tanult hangszeren 
játszani?

Taníttatja, 
vagy taníttatná-e 

a gyermekét zenére, 
ha lenne rá lehetősége?

16%
31%

74%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504.

Ami a zeneoktatást illeti, a válaszadók 36%-a tanult hangszeren játszani vagy énekelni, átlagosan 4-5 évet, ami azt mutatja, hogy a zenei képzés erős Magyarországon. A 
válaszadók 22%-a járt zeneiskolába, ez a zenetanulás legfőbb színtere. Mások otthon (a családtól), autodidakta módon, esetleg iskolai szakkörön, énekkarban, kórusban 
tanultak énekelni vagy hangszeren játszani.

ÖN SZERINT MI A SZEREPE AZ ISKOLAI ÉNEK-ZENE OKTATÁSNAK?

Zene szeretetének kialakítása

Zenei műveltség átadása

Zenei alapok megtanítása

Minél több éneklés, dalok tanítás

Egyéb

54.8%

64.6%

22.2%

5.1%

64.7%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=504.

20 399. sz. Eurobarometer felmérés, ZIJ, 2015
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A zene, a zenei képzés komoly érték a magyar társadalom szemében. Míg a válaszadók szülei közül csak 16% tanult hangszeren játszani, addig a válaszadók körében már 
31% ez az arány, arra a kérdésre pedig, hogy „Taníttatja vagy taníttatná-e gyermekét zenére, ha lenne rá lehetősége?”, 74% válaszol igennel. Ezzel összecseng, hogy a zenei 
képzésben nem részesülők fele sajnálja, hogy a zenetanulás kimaradt az életéből. Az iskolai ének-zene oktatás két fő szerepének pedig a zene szeretetének kialakítását 
és a zenei műveltség átadását tartják egyenlő súllyal. Mindezek azt mutatják, hogy a zenei alapok, a zenei műveltség és a zene szeretete olyan kiemelt érték a társadalom 
számára, amit fontosnak tart megőrizni, tovább örökíteni és fejleszteni az iskolai oktatáson belül és azon felül is.

A bevonódás szintjei

A kérdőívünkre adott válaszok alapján próbáltuk megbecsülni, hogy a 18-60 év közötti lakosság mekkora része milyen mértékben vonódott be a zenei életbe. Az 
adatok azt mutatják, hogy 38% került életében közelebbi kapcsolatba a zenéléssel, ők azok, akik tanultak hangszeren játszani vagy énekelni. Közel felük a mai napig 
zenél, legalább otthon, a saját maga vagy családja, barátai szórakoztatására. Mindössze 2% lép fel közönség előtt is, aki pedig jövedelemre is tesz szert belőle, az 
körülbelül 1 ezred.
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A BEVONÓDÁS SZINTJEI

A 18-60 éves internetező korosztály (100%)

Valaha tanult zenélni vagy énekelni: 38%

Ma is zenél: 18%

Ma is zenél, közönség előtt: 2%

Profi zenész, jövedelme van a zenélésből: 0,001%

Ábra: Hétfa 
Forrás: ProArt zenehallgató felmérés. Megj: becsült számok.

4.5. MIT GONDOL A LAKOSSÁG A ZENÉSZEKRŐL?
Bár egy átlag zenehallgató, koncertre járó vagy fesztiválozó jellemzően a sikeres és befutott zenészekkel találkozik a YouTube-on, a TV-ben, a színpadon, mégis úgy tűnik a 
többség tisztában van azzal, hogy a sztárokon kívül rengeteg zenész dolgozik az országban jóval alacsonyabb jövedelemért, vagyis hogy a jól menő és az átlagos zenészek  
jövedelme között nagy a különbség. A zenészek munkáját inkább megterhelőnek, mint könnyűnek tartják, és látják a zenészek bizonytalan jövedelmi helyzetét is.  
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a válaszadóknak meglepően reális képük van a zenészek életéről. Ez feltehetően összefüggésbe hozható azzal is, hogy a kérdőív kitöl-
tői az átlagosnál magasabb végzettséggel rendelkeznek, így valószínűleg tájékozottabbak is az átlagnál.   

MENNYIRE ÉRT EGYET A KÖVETKEZŐ ÁLLÍTÁSOKKAL? (%)

Teljesen egyetértek Inkább egyetértek

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

4.0 8.7

4.0 7.7

7.5 23.8

5.8 18.5

13,8 30.8

11.3.2 32.2

15,4 31.8

38.4 34.0

A zenészek munkája megterhelő

A jól menő és az átlagos zenészek jövedelme között nagy a különbség

Zenésznek lenni bizonytalan egzisztencia

 Zenésznek lenni igazán jó lehet

Egy átlagos zenész nehezen él

Egy átlagos zenész jó pénzt keres

A zenészek munkája könnyű

A zenészeknek biztos a megélhetése

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2008) N=504.
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Annak dacára, hogy többen gondolják, hogy „egy átlagos zenész nehezen él” mint hogy „egy átlagos zenész jó pénzt keres” és csak 12% véli, hogy „a zenészeknek biztos a 
megélhetése”, még így is jócskán felülbecsülik azt az összeget, amennyit egy átlagos zenész egy évben keres. A zenehallgatók 62%-a szerint egy átlagos zenész egy jó évben 
minimum 5 millió forintot visz haza, 34% szerint pedig 10 milliónál is többet, 81% szerint pedig egy rossz évben sem keresnek kevesebbet évi 1 milliónál. A valóság ezzel 
szemben az, hogy a zenész kérdőívünket kitöltő zenészek beszámolója alapján a zenészek egy jó évben 2-4 millió, míg egy rossz évben csupán 600 ezer és 1 millió közötti 
bevételre számíthatnak átlagosan a zenélésből.

MIT GONDOL, MENNYIT KERES EGY ÁTLAGOS ZENÉSZ?

0 500 ezer alatt 500 ezertől 1 millióig 1 milliótól 5 millióig

5 milliótól 10 millióig 10 milliót, vagy többet

egy JÓ évben

egy ROSSZ évben 7%15%59%11%5%

34%28%31%5%

3%

2%

Forrás: ProArt zenehallgató felmérés - Gfk (2018) N=249. 
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• A regisztrált zenészek (zeneszerzők, szövegírók és előadóművészek) között nagy többségben vannak a férfiak, és a fővárosi lakosok is jóval  
nagyobb arányban szerepelnek.

• A hazai piac kis méretéből is fakadóan a zenészek körében a több lábon állás a jellemző: többségük legalább 2-3 féle zenei tevékenységet űz  
párhuzamosan.

• A sikeres zenei pálya három legfontosabb összetevője a kérdőívünket kitöltő zenészek szerint a Youtube jelenlét, a koncertezés és a Facebook 
kommunikáció.

• A zenészek 60%-a valamilyen zenéhez nem köthető foglalkozással is rendelkezik. A zenészek civil munkavállalását egyértelműen az indokolja, 
hogy a zenélés részben kiszámíthatatlan, részben elégtelen jövedelemforrás a legtöbb zenész számára.

• A zenei jövedelem elsősorban koncertezésből származik, ezt követik fontosságban a közös jogkezelőktől kapott jogdíjbevételek.

• A zenészek számára a zene egyszerre kikapcsolódás és küldetés, hobbi és hivatás - függetlenül attól, hogy van vagy nincs mellette civil szakmájuk,  
teljes állásuk. Bár zenésznek lenni nem mindig könnyű, a zenészek többsége nem választana mást.

A zeneipar, és ennek megfelelően jelentésünk középpontjában a zenészek állnak. Zenészek alatt a zeneszerzőket, a szövegírókat és az előadóművészeket értjük. A zene  
komponálásával, megírásával és előadásával ők teremtik az alapvető értéket, ami utána különböző csatornákon keresztül eljut a zenehallgatókhoz, a zeneipar fogyasztóihoz. 

A fejezetben szereplő adatok többsége a 2017 októberében és novemberében, valamint a 2018 májusában készült, online zenész felmérés eredményeiből származik, kisebb 
része (a regisztrált szerzők statisztikái és a jogdíjbevételek) az Artisjus és az EJI saját adatai.

A 2017-es zenész kérdőívet 619, a 2018-asat 576 válaszadó töltötte ki. Ha a kérdőív válaszadóinak demográfiai jellemzőit összevetjük az Artisjus és az EJI tagságának  
jellemzőivel, azt látjuk, hogy kor, nem és lakóhely szempontjából hasonló a megoszlásuk mint a regisztrált szerzők és előadók statisztikáinak: reprezentatívnak 
ugyanakkor nem nevezhetők.

5.1. KIK A ZENÉSZEK?
Arról, hogy kik a zenészek, az Artisjusnál és az EJI-nél vezetett nyilvántartásból kaphatjuk a legpontosabb képet. Az Artisjusnak mintegy 30 ezer élő, és további 7 ezer már 
elhunyt regisztrált zeneszerzője és szövegírója van, akiknek túlnyomó többsége Magyarországon él. Az EJI 8274 zenész tagjából 4880 rendelkezik magyarországi lakcímmel.

A regisztrált zenészek zöme, az Artisjusnál a tagok 87%-a, az EJI-nél a tagok 79%-a férfi. A zenészek közötti erős férfitúlsúly nem magyar jelenség, a nemi arányok hasonló 
eltolódása jellemző globálisan is. A trend ugyanakkor a nők növekvő részvételét mutatja, arányuk évről évre emelkedik: míg például az Artisjusnál 2005 előtt mindössze a 
tagok 5%-a volt nő, az elmúlt években a friss regisztráltak között már 20%-ot tettek ki.

Ami a regisztrált zenészek életkorát illeti, több mint a felük 31 és 50 év között van. Ez nemcsak önmagában sok, hanem relatíve is, a teljes magyar 15 év feletti népességben 
a korcsoport aránya 34%. Így azt mondhatjuk, hogy a regisztrált zenészek között felülreprezentáltak a 31–50 évesek, alulreprezentáltak az 50 év fölöttiek. Ami a fiatalokat 
illeti: a huszonévesek a szerzők között felülreprezentáltak, az előadók között pedig az országos arányuknak (14%) nagyjából megfelelnek.



38

5. A ZENEIPAR SZÍVE- A ZENÉSZEK

0–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61+

27.1%

1.1%

17.0%

27.8%

11%

16.0%
0–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61+

1.3%

16.0%

29.5%

26.3%

10.6%

16.3%

REGISZTRÁLT SZERZŐK  
ÉLETKORI MEGOSZLÁSA

REGISZTRÁLT ELŐADÓMŰVÉSZEK 
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Forrás:Artisjus (élő szerzők), EJI, csak magyarországi állandó lakhellyel rendelkezők

Születési helyüket tekintve azt látjuk, hogy mind a szerzők, mind az előadók elsősorban Budapestről, másodsorban a megyeszékhelyekről származnak. Míg Budapest súlya 
a magyar lakosságon belül mindössze 18%, a regisztrált szerzők 41%-a, a regisztrált előadók 48%-a származik a fővárosból. A megyeszékhelyek szintén felülreprezentáltak:  
noha országos súlyuk csak 17%, a szerzők 28%-a, az előadóművészek 24%-a valamelyik megyeszékhelyünket jelölte meg születési helyeként. A nagyobb vidéki városok 
közül elsősorban Salgótarján, Szekszárd, Debrecen, Veszprém, Miskolc, Szombathely és Zalaegerszeg adott méretéhez képest különösen sok zeneszerzőt és szövegírót az 
országnak, az előadóművészek szülővárosai közül pedig Szekszárd, Szeged és Veszprém emelkedik ki.

Budapestről és a megyeszékhelyekről úgy látszik könnyebb elindulni zenészként. Ha ugyanakkor azt nézzük, hogy hol élnek jelenleg, azt látjuk, hogy a megyeszékhelyek  
megtartó ereje csekély: az előadóknak mindössze 12%-a, a szerzőknek 16%-a él e városok valamelyikében. Az ország centralizált mivolta a leginkább abban érhető tetten,  
hogy a zeneszerzők és a szövegírók közel fele, az előadók több mint fele Budapesten él, vagyis az ország zenei élete erősen ide koncentrálódik. A főváros egyben a zenei élet  
fővárosa is.

5.2. ZENÉSZEK ÉS A ZENEI PÁLYA
Kérdőívünk tanúsága szerint a zenészek viszonylag korán, kamaszként, illetve fiatal felnőttként kezdik a zenei pályát. Az első szárnypróbálgatások ideje az előadóknál  
átlagosan 16 éves, a szerzőknél átlagosan 18 éves korra tehető.

A magyar zenészek többsége több zenei tevékenységet is űz párhuzamosan, a válaszadó hangszeres zenészek 70%-a például zenét is szerez, 35%-a szöveget is ír, 25% 
énekel, 17% tanítja is a zenélést. Hasonlóképpen, a zeneszerzők (zenei producerek, hangszerelők) fele szövegíró, szintén fele hangszeres zenész is egyben. 

A regisztrált szerzők életkori bontása alapján ugyanakkor úgy tűnik, hogy sokan csak később regisztrálnak, nem az első koncert után (talán amikor az első sikerek jönnek). 
A 20 éven aluliak aránya a regisztrált szerzők között mindössze 1,1%, a regisztrált előadók között 1,3%. A 21-30 évesek ugyanakkor a szerzők között felülreprezentáltak, az 
előadók között körülbelül országos arányuknak felelnek meg.
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MI KELL A SIKERES ZENEI PÁLYÁHOZ?
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Médiaszereplés (interjúk, nyilatkozatok)

Rádióban játsszák a számainkat

Menedzser

Streamingjelenlét (pl. Deezer, Spotify)

Önálló zenekari weboldal

Digitális áruházi jelenlét

Tévében játsszák a számainkat

Fizikai hanghordozó kiadás és értékesítés

Tehetségkutatóban való részvétel

 

Forrás: Pro Art Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2017. 
Ön szerint az alábbiak mennyire fontosak egy sikeres zenei pályához? 4 válaszlehetőség: elmaradhat, kevéssé fontos, fontos, elengedhetetlen. N=673.

A kérdőívünket kitöltő zenészek szerint a sikeres zenei pálya három legfontosabb összetevője a YouTube-jelenlét, a Facebook-kommunikáció, és a koncertezés  
fesztiválokon, klubokban. A rádiós jelenlét továbbra is fontos, mellette még a médiaszereplés van kiemelt helyen. A streamingszolgáltatók katalógusában való jelenlét  
megelőzi mind a fizikai kiadást, mind a digitális értékesítést. A fizikai hanghordozó kiadását már csak a válaszadók alig több mint fele tartja fontosnak. A tehetségkutató a 
legkevésbé lényeges csatorna a felsoroltak közül. A YouTube kiemelt szerepe a jogdíjbevételekben nem látszik, a streaming alig százezer előfizető révén több jogdíjbevételt 
generál, mint a YouTube több millió magyar hallgatóval.

Az előadóművészek, hangszeres zenészek, énekesek igen sokat, átlagosan heti 15 órát zenélnek a fellépéseken kívül, aminek kétharmada egyéni gyakorlás, harmada  
zenekari próba. Még a zenélés mellett főállásban dolgozók is átlagosan heti 12 órát töltenek gyakorlással és próbával. Mindezeken felül a zenészek 40%-a hetente legalább 
egyszer fellép.

5.3. HOGYAN ÉS MIBŐL ÉLNEK A ZENÉSZEK?
„Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, kell egy tudatosan felépített profi brand, és egy olyan termékpaletta, termékpiramis a zenei branden belül, 

ami több lábon tud állni, többfajta bevételt tud generálni. Ezzel igen kevés zenész rendelkezik, nagyjából tízbôl három. 
Nagyon szerencsésnek kell lenni, hogy valaki meg tudjon élni a zenélésbôl.”

Bánkuti Dani, Magyar Producer Workshop

A zenészek jelentős része valamilyen egyéb keresőtevékenységgel is rendelkezik: a kérdőívünket kitöltő zenészek közül csak minden ötödik mondta azt, hogy kizárólag a  
zenéből él. A többségnek volt más, jövedelmet termelő foglalkozása, ami zömében zenéhez nem köthető tevékenység. A zenészek 20%-a azonban „civilként” is zenei közegben 
mozog: zenetanár, énektanár, hangtechnikus vagy éppen zenei menedzser.  
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ZENEI (SZERZŐI, ELŐADÓI) TEVÉKENYSÉG MELLETT VOLT-E EGYÉB,  
ÖNNEK JÖVEDELMET JELENTŐ FOGLALKOZÁSA 2017-BEN?

nem
igen, zenéhez köthető
igen, zenéhez nem köthető

21%

20%
59%

Forrás: Pro Art Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2018; N=590. 

A zenészek között azok vannak a legtöbben, akiknek valamilyen zenéhez nem köthető foglalkozása is van, amit az esetek kétharmadában főállásként űznek. Feltűnően 
sok az informatikai, programozási területen tevékenykedő zenész, de dolgoznak szakmunkásként, autóbuszvezetőként, szociális munkásként, marketingmenedzserként,  
mérnökként, továbbá az építőiparban, kereskedelemben, oktatásban, egészségügyben, gyárakban is találkozhatunk velük.

A zenészek tehát elsősorban nem a zenéből élnek meg: teljes jövedelmüknek átlagosan 30%-a zenei jövedelem, ennek aránya még azoknál sem érte el az 50%-ot, akik első-
sorban zenéléssel foglalkoznak, ők alkalmi munkát vagy részidős állást vállalnak a zenélés mellett. Egy átlagos zenész számára tehát a zene inkább jövedelemkiegészítés, 
mintsem a megélhetés elsődleges forrása, még akkor is, ha ezzel tölti az ideje nagyobb részét.

Zenei jövedelmek

De mennyit lehet keresni a zenéléssel? A kérdésre azért is nagyon nehéz válaszolni, mert a zenei jövedelmek szórása igen nagy, ráadásul évről évre jelentősen  
ingadozhat. A kérdőívünket kitöltő zenészek beszámolói alapján úgy becsüljük, hogy egy jó évben átlagosan 2-4 millió forint, egy rossz évben 600 ezer és 1 millió forint  
közötti zenei bevételre számíthat egy átlagos zenész.

Vannak természetesen kiemelkedően kereső szerzők és előadók, azonban minden befutott sztárra több száz olyan zenész jut, aki kevés vagy szinte semmilyen zenei  
jövedelemmel nem rendelkezik, sőt, akár veszteséget is termel - a zenélés ugyanis rengeteg kiadással is jár. A hangszerek és a felszerelés megvásárlása, a próbaterem  
bérlése mellett a zenekarok jelentős része maga fizeti például a hangfelvétel-, vagy a videóklip-készítés költségeit. A költségek csökkentésére kínálnak megoldást a  
különböző állami zenei pályázatok, a válaszadó szerzőknek azonban csak 27%-a, az előadóművészeknek pedig 36%-a mondta, hogy pályázott forrásra 2017-ben. Közülük a 
legtöbben a Hangfoglaló (korábban Cseh Tamás) program keretein belül és más, NKA-s támogatásra pályáztak.

A zenélés tehát részben elégtelen, részben kiszámíthatatlan és bizonytalan jövedelemforrás a zenészek számára: egy jó és egy rossz év bevétele között 3-4-szeres  
különbség is lehet. A 2017-es évet a válaszadó zenészek több, mint fele rossznak vagy nagyon rossznak, 29%-a közepesnek értékelte, a 2016-os évhez hasonlóan.

„A zenészeknél nem az van, mint máshol, hogy van egy életpálya, amin végig lehet menni, sokkal könnyebb elrontani dolgokat.  
Iszonyú verseny megy a figyelemért. Folyamatosan fenn kell tartani az érdeklôdést meg az aktivitást, nem lehet kihagyni idôt,  

mert különben egy sokkal mélyebb szintrôl kell elkezdeni újra építkezni.”

Chikán Eszter, Launching Gagarin – Records&Management

A zenei jövedelem elsősorban koncertezésből származik: a fellépti díjak adják a zenészek zenei jövedelmének felét. Ezt követik fontosságban a közös jogkezelőktől kapott 
jogdíjbevételek: a szerzői jogdíjak 20%, az előadói jogdíjak 4%-ban járulnak hozzá a válaszadó zenészek jövedelméhez. Az értékesítésből származó bevétel összesen 7%, a 
digitális és a fizikai közel azonos súlyú. Fontos bevételi forrás még a tanítás is.



41

5. A ZENEIPAR SZÍVE- A ZENÉSZEK

ZENEI JÖVEDELMEK MEGOSZLÁSA (2017) 

Élőzene
Szerzői jogdíj: Artisjus
Előadói jogdíj: EJI
Kiadói jogdíj: Mahasz
Fizikai értékesítés
Streaming és digitális értékesítés
Kereskedelmi felhasználás (reklám, film, játék)
Szponzoráció
Merchandise
Pályázat, támogatás
Tanítás
Egyéb

49%

20%

4%

4%
3%

5%
7%

4%

Forrás: Pro Art Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2018. A zenei tevékenységével kapcsolatos éves bevételei
hogyan aránylottak egymáshoz 2017-ben? N=387.

Jogdíjbevételek

A zenei jövedelmek ötödét kitevő szerzői jogdíjakat az Artisjus kalkulálja és fizeti ki a szerzői tevékenységet is végző zenészeknek. 2016-ban 12,8 ezer, 2017-ben 12 ezer 
szerző részére állapítottak meg jogdíjat, ugyanakkor a szerzők 23-25%-a esetében ez az 1000 forintot sem érte el éves szinten. A 2017. év után megállapított átlagos  
szerzői jogdíj 254 ezer forint volt, ami valamivel alacsonyabb a 2016-os 264 ezer forintnál, és a megállapított jogdíjak összértéke is 9%-os csökkenést mutat. Ez megerősíti 
azt a korábbi megállapítást, mely szerint a 2017. év nem sikerült jól a zenészek számára. Az átlagos értékek kapcsán hozzá kell tennünk, hogy – a zenei jövedelmekhez 
hasonlóan – a jogdíjbevételek tekintetében is nagyon nagyok a zenészek közötti különbségek.

SZERZŐK JOGDÍJBEVÉTELEINEK MEGOSZLÁSA, 2016-2017

2017

2016

23% 20% 8% 13%9%19% 4% 4%

1%

25% 19% 7% 13%8%19% 4% 4%

1%

1000 alatt 1-5 ezerig 5-10 ezer 10-50 ezer 50-től 100 ezer
500 ezertől 1 millió 1 milliótól 5 millió

5 millió fölött 10 millió fölött
100-tól 500 ezer

Forrás: Artisjus

Az Artisjus a szerzők halála után még 70 évig fizet jogdíjat az örökösöknek. A 2018-as nyilvántartás szerint a regisztráltak 11%-a olyan szerző, aki már nem él. A szerzői  
jogdíjra jogosultak között 12%-os az arányuk, ha pedig a teljes jogdíjtömeget vesszük, azt látjuk, hogy az összes jogdíj közel ötöde elhunyt szerzők művei után került  
kifizetésre, ami érthető, hiszen az elhunytak jogdíjai mögött általában ott egy egész életmű, míg a még élő szerzők egy része a pályája elején jár.  

Hasonló okokból a legalább középkorú szerzők is jóval nagyobb szeletet kapnak a jogdíjakból, mint amennyit számarányuk indokolna: az Artisjusnál regisztrált (még élő) 
zenészek 54%-a 40 éven felüli, miközben a jogdíjakból közel 70%-os a részesedésük. A jogdíjak 24%-a pedig 60 éven felüli szerzők számára került megállapításra, ami 
egyben azt is jelenti, hogy a jogdíjakra sokan akkor is számíthatnak kiegészítő jövedelemként, amikor már nem aktív zenészek. 
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SZERZŐK ÉS JOGDÍJAK MEGOSZLÁSA
A SZERZŐK KÜLÖNBÖZŐ TULAJDONSÁGAI SZERINT, 2017

61+

51–60

41–50

31–40

21–30

0–20

elhunyt

ÉLŐ VAGY ELHUNYT ÉLETKOR

élő

Regisztrált
szerzők

megoszlása

Jogdíjjogosultak 
megoszlása

Jogdíjak
megoszlása

Regisztrált
szerzők

megoszlása

Jogdíjjogosultak 
megoszlása

Jogdíjak
megoszlása

11%

89%

12%

87%

19% 16%

11%

27%

28%

17%

14%

12%

27%

29%

17%

24%

12%

33%

23%

8%

81%

Forrás: Artisjus. Megjegyzés: Az életkor esetében a már elhunyt szerzőket nem vettük figyelembe.

A szerzői jogdíjak esetében azt is tudjuk, hogy férfi vagy női szerző részére történt a jogdíj-megállapítás. Korábban már láttuk, hogy a zenészek túlnyomó többsége férfi, és 
ez a szerzőkre még inkább igaz, mint az előadókra. A nők növekvő arányban vannak ugyan jelen mind a regisztrált, mind a jogdíjra jogosult zenészek között, részesedésük  
a jogdíjakból azonban továbbra is nagyon kicsi, még a relatíve alacsony számarányukhoz viszonyítva is: a regisztrált zenészek 17%-a nő, a kifizetésre kerülő jogdíjaknak  
azonban csak 7%-a landol náluk. Ennek oka, hogy a kiemelkedően kereső szerzők között a nők aránya még alacsonyabb, a nők az 5-től 100-ezerig keresők körében  
felülreprezentáltak, az 500 ezer fölötti jogdíjból részesedők között viszont alulreprezentáltak.

Végül ha a lakóhelyet vizsgáljuk azt látjuk, hogy a regisztrált szerzők 49%-át kitevő budapesti lakosok kapták a jogdíjak 59%-át, vagyis a budapestiek arányosan jobban 
részesültek a szerzői jogdíjakból, mint például a megyeszékhelyeken élők.

SZERZŐK ÉS JOGDÍJAK MEGOSZLÁSA 
A SZERZŐK KÜLÖNBÖZŐ TULAJDONSÁGAI SZERINT, 2017

Egyéb

Megye-
székhely

Budapest

Nő

Férfi

Regisztrált
szerzők

megoszlása

Jogdíjjogosultak 
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Jogdíjak
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17%

83%

14%

86%

7%

36%

16%

47%

37%

15%

49%

33%

8%

59%

93%

NEM TELEPÜLÉS

Forrás: Artisjus. Megjegyzés: A település esetében csak a magyarországi lakcímmel rendelkezőket vettük figyelembe.
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Az előadóművészek számára az EJI számolja és fizeti ki a jogdíjakat. 2016-ban 56 ezer, 2017-ben 59 ezer zenei előadóművész számára állapítottak meg jogdíjat, közülük 
azonban mind a két évben csak 10% volt EJI által közvetlenül regisztrált művész, ez 2017-ben 6372 fő, ami a regisztrált előadóművészek 77%-a. Fontos megjegyezni, hogy a 
jogosultak több mint 60%-a esetében az éves megállapított jogdíj nem érte el az 1000 forintot, további 18% pedig 1–5 ezer közötti jogdíjat kapott az EJI-től. Az előadóművészi 
jogdíjak eloszlása tehát a szerzőkénél is egyenlőtlenebb, a jogdíjkifizetés átlagos mértéke 2016-ban 15 ezer, 2017-ben 14 ezer forint volt.

ELŐADÓMŰVÉSZEK JOGDÍJBEVÉTELEINEK MEGOSZLÁSA, 2016-2017

2016

2017

65.6% 16.3% 4.8% 8.1%

2.2%
2.5%

62.3% 18.2% 6.1% 8.8%
2% 2%

0-1 ezer 1-5 ezer 5-10 ezer 10-50 ezer 50-100 ezer
500 ezer-1 millió 1 millió fölött100-500 ezer

Forrás: EJI. Az adatok az EJI jogosult és az egyéb jogkezelő által képviselt művészek jogdíjait is tartalmazzák.

Öt tipikus hangfelvétel jövedelmezősége

A lenti grafikon 5 konkrét hangfelvétel 2017-es összesített jogdíjbevételeit mutatja. Fontos, hogy a kiválasztott felvétel csak a típust mutatja, nem pedig a legtöbbet játszott 
számot a típuson belül!

A legjövedelmezőbb felvétel a minden felületen forgó nagy sláger, de szorosan követi az, amelyik elsősorban rádiókban ment, ami a rádió mint csatorna fontos szerepét 
mutatja, például a TV-hez képest. Az a felvétel, ami elsősorban TV-ben volt jelen, jóval kevesebb jogdíjbevételt termelt, mint a rádiókban forgó. A rádiós jelenlét fontosságát 
mutatja továbbá, hogy még egy régebbi sláger is viszonylag nagy bevételt tud generálni, ha a rádiók továbbra is sugározzák. 

5 TIPIKUS HANGFELVÉTEL JÖVEDELMEZŐSÉGE, 2017
(ÖSSZES JOGDÍJBEVÉTEL, MILLIÓ FT)

Általános nagy sláger minden felületen (2016 év végi megjelenés)

Elsősorban a TV-ben ment sokat (2016 tavaszi megjelenés)

5.1

Általános nagy sláger, minden felületen (2015 év végi megjelenés) 2.6

Elsősorban a rádiókban nagy sláger, szinte minden rádióban (2015 év elejei megjelenés) 3

Néhány éves sláger, de a nagyobb rádiókban még erős rotációban 1.1

1.5

Forrás: Artisjus, EJI, Mahasz
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5.4. ZENÉSZEK ÉS A ZENE
 A zenészek számára a zene egyszerre kikapcsolódás és küldetés, hobbi és hivatás – függetlenül attól, hogy van-e mellette civil szakmájuk, teljes állásuk. A zenélés  
mellett főállásban dolgozók 84%-a is hivatásaként tekint a zenére. A zenészek munkavállalását a zenélés mellett egyértelműen az indokolja, hogy – ahogy korábban is  
láttuk – a zenélés részben kiszámíthatatlan, részben elégtelen jövedelemforrás, különösen más civil állásokkal összehasonlítva. A válaszadók döntő többsége azt mondta, ha  
megengedhetné magának, csak zenével foglalkozna.

ZENÉSZEK ÉS A ZENE VISZONYA (Mennyire igazak önre az alábbi állítások?)

A zene számomra kikapcsolódás, feltöltődés.

A zene számomra hivatás, küldetés.

Ha megengedhetném magamnak, csak zenével foglalkoznék.

A zene számomra szabadidős tevékenység.

A zene számomra fontos kiegészítő jövedelemforrás.

A zene számomra a megélhetés elsődleges forrása.

62% 30%

59% 29%

63% 24%

24% 32%

19% 19%

24% 13%

0% 25% 50% 75% 100%

Teljesen igaz rám Inkább igaz rám

Forrás: ProArt Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2017. Most gondoljon arra, mit jelent a zene az Ön számára, milyen szerepet tölt be az életében. Mennyire igazak Önre az alábbi állítások? 4 válaszlehetőség: 
egyáltalán nem igaz rám, inkább nem igaz rám, inkább igaz rám, teljesen igaz rám. N=564.

Ha arról kell dönteni, milyen ma zenésznek lenni, a zenészek többsége semleges álláspontra helyezkedik. A mérleg nyelve azonban inkább a jó irányba billen, azt sejtetve, 
hogy bár a pénzbeli megbecsültsége alacsony, van más a zenélésben, amiért érdemes csinálni. Ha pedig azt kérdezzük tőlük, hogy mindent egybevetve megérte-e erre a 
pályára lépni, egyöntetűen azt válaszolják, ha újrakezdhetnék, ugyanígy csinálnák.

MILYEN MA ZENÉSZNEK LENNI?

Rossz manapság zenésznek 
/ szerzőnek lenni 
Inkább rossz 
Hol jó, hol rossz 
Inkább jó 
Jó manapság zenésznek 
/ szerzőnek lenni 

Ha újrakezdeném, nem lépnék 
zenei előadói/szerzői pályára 
Inkább nem 
Nem tudom eldönteni 
Inkább igen 
Ha újrakezdeném, akkor is zenei 
előadói/szerzői pályára lépnék 

9.4%
6.6%

58.6%

16.9%

8.5%
3%

3.9%

12.4%

15.9%
64.8%

Forrás: ProArt Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2017, N=587; N=591
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• 2017-ben 17,5 ezer új művet jelentettek be az Artisjushoz, ez 2016-hoz képest 3%-os csökkenés.

• Az online műbejelentés évről évre nagyobb népszerűségnek örvend, 2017-ben már a szerzemények 85%-át online regisztrálták.

• A szerzemények közel 70%-a nem felkérésre születik.

A zenei értéklánc a művek keletkezésével kezdődik. Ha a szerzők élni kívánnak szerzői jogaikkal és igényt tartanak a műveik után járó jogdíjra, bejelentik azokat az 
Artisjushoz.

Ebben a fejezetben a szerzemények születésének és regisztrálásának körülményeiről lesz szó. Az adatok forrása a 2017-18-as zenész kérdőív, illetve az Artisjus saját 
adatai.

6.1. SZERZEMÉNYEK SZÜLETÉSE
A zenész kérdőív szerző kitöltői mind a két évben hasonló mennyiségű, átlagosan kilenc új szerzeményről számoltak be. Ezek jellemzően egy, kettő vagy három formáció  
számára készültek. A szerzeményeknek közel 70%-a ugyanakkor nem felkérésre született. A felkérések közül az előadó, illetve menedzsment felkérése a jellemző, a filmes, 
reklámfilmes felkérés nem túl gyakori.

SZERZEMÉNYEK SZÜLETÉSÉNEK OKA

előadó, menedzsment felkérésére
filmes, reklámfilmes, játékszoftveres felkérésre
egyéb felkérésre
nem felkérésre született

69%

19%

10%

2%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés - Zenész kérdőív 2017; Az Ön által írt dalokból illetve dalszövegekből  
hányat írt kérésre, vagy megrendelésre 2016-ban? N=456

6.2. SZERZEMÉNYEK REGISZTRÁLÁSA
A szerzemény megszületése önmagában nem biztosíték arra, hogy az valaha jövedelmet fog termelni. Értéküket az határozza meg, hogy milyen módon hasznosulnak,  
regisztrálják-e őket, készül-e belőlük hangfelvétel, valamint hogy mennyi ideig tudnak érdekesek maradni az előadók és a közönség számára.
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Minden szerzeményem regisztráltam 
Egy-két szerzeményen kívül mindet regisztráltam
Kb. a háromnegyedét regisztráltam 
Kb. a felét regisztráltam 

Kevesebb mint a felét regisztráltam 

Mindből
Több mint a feléből
Kevesebb mint a feléből
Egyből sem

Nem tudom

50%

25%

9%

4%

12%

42%

16%

20%

17%

5%

2017-BEN ÍRT SZERZEMÉNYEINEK MEKKORA
 RÉSZÉT REGISZTRÁLTA AZ ARTISJUSNÁL?

EZEKNEK A SZERZEMÉNYEKNEK MEKKORA RÉSZÉBŐL KÉSZÜLT
MÁSOK SZÁMÁRA IS ELÉRHETŐ HANGFELVÉTEL?

 
Forrás: ProArt Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2018, N=329; N=355

A válaszadók fele minden szerzeményét regisztrálta az Artisjushoz 2017-ben, további 12% szinte mindet. A szerzemények egy része ugyanakkor nem jut az Artisjus  
tudomására, vagyis esélye sincs arra, hogy a közös jogkezelés keretein belül bevételt termeljen a szerzőjének. Másfelől a szerzemények egy részéből nem készül  
hangfelvétel: a szerzők 42%-a mondta, hogy 2017-es szerzeményeik mindegyikéből hangfelvétel született, míg 17%-nak egyből sem.  

A szerzők műveinek eredményesebb hasznosulását segíthetik a zeneműkiadók, akiknek feladata a szerzemények „értékesítése”, elsősorban filmekben, reklámfilmekben, egyéb  
médiatermékekben és játékokhoz kötődő piacokon. Kérdőívünk tanúsága szerint ugyanakkor a szerzők 78%-a nem működik együtt zeneműkiadóval, annak ellenére sem, hogy ismerik.

2015-ig folyamatosan emelkedett az Artisjushoz bejelentett művek száma, 2016-ban és 2017-ben viszont enyhe csökkenés tapasztalható. 2017-ben összesen 17,5 ezer 
zenei műről érkezett bejelentés. Az online forma egyre nagyobb népszerűségnek örvend, az interneten regisztrált szerzemények aránya évről évre nő. Jelenleg az összes 
műbejelentés 85%-a online történik.

MŰBEJELENTÉSEK SZÁMA
21,000

18,000

15,000

12,000

9000

6000

3000

0

Online

Papíralapú

4897

13,825

3341

14,741

2660

14,843

2015 2016 2017

         

Forrás: Artisjus
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Az Artisjus a regisztrált művek műfajáról is készít nyilvántartást. A legnépszerűbb műfaj a pop, a regisztrált művek ötöde esik ebbe a kategóriába. A művek 10-10%-a rock 
illetve elektronikus, 9%-a klasszikus, 8%-a alternatív (28%-ot pedig nem soroltak be).

REGISZTRÁLT SZERZEMÉNYEK MŰFAJA

Alternatív
Gyerek
Klasszikus
Electronikus
Hip-hop
Jazz
Metal
Pop
Rock
Egyéb

8%
2%

9%

10%

5%

3%
4%

21%

10%

28%

Forrás: Artisjus

A szerzemények felhasználásáért, élőzenei produkcióban történő előadásáért, az abból készült hangfelvétel lejátszásáért a szerzőket szerzői jogdíj illeti meg. A szerzői 
jogdíjak beszedése és felosztása az Artisjus feladata.

6.3. SZERZEMÉNYEK UTÁN JÁRÓ JOGDÍJAK
Az Artisjus által képviselt több mint 550 ezer szerzeménynek csak kisebb része, körülbelül 90-100 ezer termel jövedelmet.

A 2017. évre vonatkozóan az Artisjus közel 91 ezer szerzemény után állapított meg jogdíjat, ami 10%-kal alacsonyabb a 2015-ben és 2016-ban megállapított értéknél. A 
szerzeményenkénti jogdíj átlagos mértéke 37 ezer forint volt, de a különbségek nagyok. A szerzemények felénél a megállapított éves jogdíj összege nem haladja meg az 5 
ezer forintot, de vannak kiemelkedő jogdíjat termelő szerzemények is: 348 szerzemény után 1 millió forintnál is magasabb összeget kapott a jogtulajdonos. Általánosságban 
azonban azt mondhatjuk, hogy a szerzők túlnyomó többsége 0–50 ezer forint szerzői jogdíjra számíthat egy szerzemény után éves szinten.

SZERZEMÉNYEK JOGDÍJBEVÉTELEI (2017)

2017 29% 23% 6% 6%11%23%

0-1 ezer 1-5 ezer 5-10 ezer 10-50 ezer 50-100 ezer
500 ezer fölött100-500 ezer

Forrás: Artisjus: azok a szerzemények, amelyre O ft-nál többet osztottak a 2017-es tárgyévre vonatkozóan.

Emellett az is megállapítható, hogy a szerzemények – hacsak nem válnak örökzöld slágerré – elsősorban a megjelenésüket követő években hoznak bevételt a szerzőnek. 
Az elmúlt három évben a jogdíjkifizetések 40%-a öt évnél nem régebbi szerzeményekből származott.
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• 2017-ben 3300 albumot regisztráltak az EJI-nél, ezek 44%-án szerepel magyar előadó.  

• A fizikai értékesítés közel háromnegyede hazai, míg a digitális értékesítésnek több mint háromnegyede külföldi kiadókhoz köthető.

• Magyarországon a hanglemez (vinyl) a globális trendekhez hasonlóan reneszánszát éli, 2017-ben már a fizikai szegmens 25%-a hanglemezek  
eladásából származott.

• Tovább növekszik Magyarországon a digitális szegmens, az előfizetéses streaming már a digitális értékesítés 60%-áért felelős.

• A rádióadókon keresztül továbbra is körülbelül 6 millió ember hallgat naponta zenét.  

• A Class FM megszűnése után 2017 őszére a Petőfi lett a leghallgatottabb rádió Magyarországon. A Class FM kiesésével és a hallgatók megmara-
dásával a magyar rádiós piac szétaprózódottabbá vált. A folyamat fontos mérföldköve, hogy 2018-ban megkezdte működését az országos vétel-
körzetű Retro FM, ami az év végére a leghallgatottabb rádióadóvá vált. 

• A magánmásolás miatt keletkező veszteség kompenzálására szolgáló üreshordozó díj továbbra is a jogdíjbevételek egyik legfontosabb forrása. 

• Magyarországon közel 24 ezer szolgáltatóhelyen és 11 ezer kereskedelmi üzletben szól nem élő háttérzene. A szolgáltatóhelyek legnagyobb  
része alsó kategóriás étterem, bár, kávézó és söröző. Lakosságarányosan a legtöbb ilyen vendéglátóipari egység a Dunántúlon található.

A szerzemény megszületése után a következő lépés a hangfelvétel elkészítése és eljuttatása a közönséghez. Ebben a fejezetben a hangfelvételek létrejöttével és  
kiadásával, valamint megismertetésének különböző csatornáival foglalkozunk a fizikai és digitális értékesítéstől a magánmásoláson át, a háttérben vagy rendezvényen  
elhangzó gépzenéig. Bár a DJ fellépése élőzeneként is definiálható, mégis – mivel hangfelvételekkel dolgozik – a jelentésben ennek a fejezetnek a végén tárgyaljuk, mintegy 
átvezetésként az azt követő, élőzenéről szóló fejezethez.

7.1. HANGFELVÉTELEK LÉTREJÖTTE ÉS KIADÁSA

Hangfelvételek létrejötte

A zenei művek zenehallgatókhoz való eljuttatásának első lépése a hangfelvételek elkészítése. Közülük 46% készített teljes albumot, 24% néhány dalt tartalmazó  
mini-albumot („EP”) vagy kislemezt és 37% készített egy-egy dalt (ún. „single”-t). (Természetesen ma már egyik esetben sem feltétlenül fizikai megjelenést értünk; gyakran  
kizárólag digitális formában érhetők el a megjelent dalok/albumok.) Kis- és nagylemezből jellemzően egyet, dalból (single-ből) zömében többet is készítettek 2017-ben az 
előadók. Az első kihívást a hangfelvételek elkészítésének finanszírozása jelenti. Válaszadóink szerint egy szám felvétele átlagosan 70–80 ezer, míg egy teljes album felvétele 
800–900 ezer forintba kerül. A költségeket jellemzően az alábbi forrásokból fedezik: kölcsönből, pályázati pénzből, megtakarításból, élőzenei fellépések bevételeiből.

A hagyományos modellben ezen a ponton lépnek be a kiadók, akik finanszírozzák a hangfelvételek elkészítését, az azokból származó bevételeken pedig osztoznak az  
előadóval. A hagyományos modell mára nagyban átalakult, a válaszadó előadóművészek becslése szerint a hangfelvétel-készítés költségeinek mindössze 13%-át fedezik  
a kiadók, 10%-át pályázati források, míg a költségek legnagyobb részét, átlagosan 62%-át a zenészek maguk állják, ami azt jelenti, hogy bevételeik jelentős részét  
visszaforgatják a zenélésbe.



52

7. HANGFELVÉTELEK

Kiadó
Zenekar tagjai
Pályázat
Család, barátok

Elsősorban házi eszközökkel készül
Elsősorban profi stúdióba vonulunk
A felvételnél házi és profi módszereket is használunk
Elsősorban próba vagy koncertfelvétel

Szponzorok
Kölcsön
Rajongók
Egyéb

13%6%

62%

10%

2% 5%

1%1%

48% 40%

3% 9%

KI FIZETTE A LEGUTÓBBI HANGFELVÉTELEK
 KAPCSÁN JELENTKEZŐ KÖLTSÉGEKET?

HOGYAN LESZ EGY SZÁMBÓL 
HANGFELVÉTEL?

Forrás: ProArt Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív, Ki fizette a legutóbbi hangfelvételek kapcsán jelentkező költségeket?  
N=243; Hogyan lesz egy számból hangfelvétel? N=269

A hangfelvétel-készítés hagyományos helyszíne a stúdió, azonban ma már egyre jellemzőbb, hogy házi módszereket is alkalmaznak. Ennek egyik oka a finanszírozás, a  
stúdióbérlés sokkal költségesebb megoldás, amit a kiadók egyre kevésbé finanszíroznak. A másik ok, hogy a technológia fejlődésének köszönhetően az otthoni  
hangfelvétel-készítés egyre inkább elérhetővé válik. A stúdióknak ugyanakkor még mindig megvan a minőségbeli előnye, nem beszélve a különböző szakemberekről 
(stúdiótechnikus, hangmérnök, zenei rendező) akik a hangfelvétel-készítésben segédkeznek. Az általunk megkérdezett zenészek 40%-a mondta, hogy továbbra is a profi 
stúdiókat részesíti előnyben, míg legnagyobb részük (48%) házi és profi módszereket egyaránt használ a hangfelvételek elkészítéséhez.

Hangfelvételek kiadása

Miután elkészült a hangfelvétel, a következő lépés azok kiadása, megjelentetése. Az eredetileg e célból létrejött hangfelvétel-kiadók szerepe változó a jelenlegi zeneipari 
körülmények között, hiszen már nem csak a hangfelvétel létrejöttét és kiadását szervezik ezek a vállalkozások. Sok esetben segítenek a zenészek élő eseményeinek szer-
vezésében, a marketing és kommunikációs feladatok elvégzésében és akár a pénzügyi, jogi teendők intézésében is. A kiadók fenti feladatokat is magában foglaló menedzs-
mentszolgáltatása, azaz a 360 fokos kiadói modell megtalálható a magyar piacon.  

Magyarországon a major hangfelvétel-kiadók nagyrészt csak a külföldi, nemzetközi hangfelvételek megjelenését és értékesítését intézik. A magyar zenészek hangfelvételei 
ma már főleg magyar kiadók gondozásában jelennek meg. Ezek a vállalkozások jellemzően kis- és középvállalati méretben működnek és sokan közülük a hangfelvételek 
kiadása mellett menedzsmentfeladatokkal is foglalkoznak. Számos zenész pedig önálló kiadóként jelenik meg a piacon és saját vállalkozása keretén belül jelenteti meg 
hangfelvételeit. A zenészeknek továbbá lehetőségük van szerzői kiadásban, professzionális kiadó jelenléte nélkül is megjelentetni a hangfelvételeiket. 

A megkérdezett zenészek körében a legjellemzőbb kiadási forma a szerzői kiadás, a válaszadók több mint harmada így adta ki a hangfelvételt, további 20%  
magánkiadón keresztül. A válaszadók 13%-a fordult magyar hangfelvétel-kiadóhoz, a nemzetközi kiadók nem jellemző szereplők. Ez ugyanakkor a kérdőív  
reprezentativitásának hiányából is adódik, a jogdíjkezelői adatok alapján a szerzői kiadásnak nincs ekkora súlya Magyarországon.
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MILYEN KONSTRUKCIÓBAN ADTÁK KI A HANGFELVÉTELEIT?
KI A HANGFELVÉTELEK JOGTULAJDONOSA?

Nemzetközi major (Sony, Warner, Universal) 
Nemzetközi független 
Magyar kiadó 
Magánkiadó (az együtteshez vagy a produkcióhoz köthető saját kiadó) 
Szerzői kiadás 
Egyéb (pl. nincs hivatalos megjelenés) 

20%

13%

35%

25%

3%
4%

Forrás: ProArt Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2018, N=365

A kiadók számára és aktivitására a Mahasz adatai alapján következtethetünk. 2017-ben a Mahasznál regisztrált összesen 802 jogosult közül 2017-ben összesen 216 jogosult 
kapott hangfelvétel-előállítói jogdíjat Magyarországon. Mindez némi növekedést jelent az elmúlt két év során jogdíjban részesülő jogosultak számához képest.

HANGFELVÉTELI JOGDÍJAK JOGOSULTJAI

2015 2016 2017

Regisztrált jogosultak Adott év jogdíjaiból részesült jogosultak Mahasz tagok

900

600

300

0

677

202

57

736

206

57

802

216

57

Forrás: Mahasz

A hangfelvételek értékesítési adatai alapján a különböző típusú kiadók különbözőképpen tudnak érvényesülni a magyar piacon. Jellemzően a digitális és a fizikai  
hangfelvételek színterein máshogy teljesítenek a nagy, nemzetközi kiadók és máshogy kisebb, magyar tulajdonú kiadók. A digitális szegmensben továbbra is a major  
nemzetközi kiadók hangfelvételeit értékesítik a legnagyobb arányban: a digitális szolgáltatásokon keresztül értékesített hangfelvételek közel háromnegyede (74%) ezekhez 
a kiadókhoz köthető. A fizikai értékesítés adatai viszont ezzel ellentétes trendet mutatnak, itt az értékesítés 72%-a magyar kiadókhoz köthető (52% Mahasz-tag és 20% 
egyéb magyar kiadó). Mindez komoly növekedést jelent 2015. év értékesítési adataihoz képest, hiszen akkor még csak a fizikai értékesítések 51%-a volt köthető magyar 
kiadókhoz (36% Mahasz-tag és 15% egyéb magyar kiadó).
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MAGYARORSZÁGI ÉRTÉKESÍTÉS A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ KIADÓKNÁL 2017-BEN

25%

52%

3%

20%

74%

20%

4%
2%

Mahasz-tag külföldi (major) kiadó Mahasz-tag hazai kiadó Egyéb külföldi Egyéb hazai

FIZIKAI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELÉNEK 
MEGOSZLÁSA

DIGITÁLIS ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELÉNEK 
MEGOSZLÁSA

Forrás: Mahasz

A digitális és a fizikai szegmens közötti különbség egyik oka lehet az, hogy a major kiadók a magyar fizikai értékesítési piacra egyáltalán nem koncentrálnak, ellenben a  
digitális szolgáltatások kínálatában extra ráfordítások és beruházások nélkül is meg tudnak jelenni Magyarországon. A nemzetközi tartalmak előtérben vannak és a  
fogyasztók számára könnyen elérhetőek az ilyen digitális szolgáltatások felületein. 

Hangfelvételek regisztrálása 

Ahhoz, hogy az előadóművészek előadói jogaikat érvényesíteni tudják és a hangfelvételek után előadói jogdíjbevételre tehessenek szert, regisztrálniuk kell a felvételeket 
az EJI-hez. 2017-ben közel 1,2 ezer előadóművész, csaknem 14,5 ezer, az adott évben készült új felvételt és 3,3 ezer albumot regisztrált az EJI-nél. A regisztrálók 56%-a 
magyarországi lakóhellyel rendelkezik, a regisztrált felvételek 57%-a és a regisztrált albumok 44%-a tőlük származik. 2016-hoz képest azt mondhatjuk, hogy körülbelül 
10%-kal kevesebb magyar előadó, 14%-kal több hangfelvételt és 18%-kal több albumot regisztrált. Az adatok alapján látható, hogy nem túl régen indult előadókról van szó: 
eredeti regisztrációs évük átlagosan 2011.

Videóklipek

A digitális platformokon és a zenei TV-adókon való jelenléthez elengedhetetlen, hogy a hangfelvétel mellett videóklip is készüljön a szerzeményből. Az elsőszámú motiváció 
a videóklip-készítés mögött az, hogy online jobban tudják hirdetni a zenekart és terjeszteni a zenéjüket, ami összecseng azzal az eredménnyel is, hogy a sikeres zenei pálya 
elsőszámú kulcsa a YouTube-jelenlét. 

A kérdőívünket kitöltő zenészek 38%-a készített videóklipet valamelyik felvételéhez 2017-ben, átlagosan kettőt. Az elkészült videóklipek 83%-a hagyományos videóklip, 
27%-a élő felvételalapú videóklip, 24%-a szövegalapú videóklip, mely a legolcsóbb megoldás. 

A videóklipek finanszírozása, csakúgy mint a hangfelvételeké, döntően saját forrásból történik, a költségek közel 70%-át a zenekar maga fedezi, mely mellett a pályázatok 
(9%) és a kölcsönök (17%) jelentősek.

7. HANGFELVÉTELEK
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Kiadó
Saját forrás
Pályázat
Kölcsön
Szponzor
Egyéb

Azért, hogy online jobban tudjuk
terjeszteni és hirdetni a zenekart

Hozzáad a művészi értékéhez

Kell ahhoz,
hogy komolyan vegyenek minket

Egyéb

84.9%

54.6%

30.8%

3.8%

4%

67%

9%

17%

2%

MIÉRT KÉSZÜLT VIDEÓKLIP
A HANGFELVÉTELHEZ?

MIBŐL FINANSZÍROZTÁK A VIDEÓKLIP(EK)
ELKÉSZTÉSÉT?

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés - Zenész kérdőív 2017; N=170

7.2. FIZIKAI ÉRTÉKESÍTÉS
 „Én azt gondolom, hogy nem lehet nem kiadni fizikai lemezt. Ez még mindig mérföldkô egy zenekar életében, olyan, mint egy névjegykártya.”

Chikán Eszter, Launching Gagarin Records&Management

A fizikai értékesítés globálisan és Magyarországon is egyre inkább veszít a jelentőségéből. Magyarországon a fizikai szegmens csökkenése kevésbé gyors ütemű, mint  
globálisan, bár eleve a hangfelvétel-iparág kisebb részét tette ki: 2014-ben 9%-át, 2017-ben 7%-át. 

FIZIKAI SZEGMENS ALAKULÁSA, MAGYARORSZÁG (MILLIÓ HUF)
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Forrás: Mahasz, nagykereskedelmi érték (nettó).
Egyéb album: A nagy része DVD audio, mellette kisebb számban SACD, Pendrive, Mini Disc, kazetta.

A hazai fizikai szegmensen belül a legmeghatározóbb formátum a CD. A CD-eladások 2015-ben és 2017-ben csökkentek nagyobb mértékben (17 és 18%-ot), de még 
mindig a fizikai értékesítés közel 70%-át adják. A CD-eladások 2016-os, globális trendeknek ellentmondó, viszonylagos stabilitása többek között az alternatív értékesítési  
csatornáknak volt köszönhető: nagy mennyiségű CD fogy benzinkutakon (gyakran 999 forintos áron), illetve a különböző magazinok mellé extraként, alacsony áron  
értékesített CD-k is produkálnak értékelhető fogyásokat.

7. HANGFELVÉTELEK
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A hanglemez (vinyl) ezzel szemben mind globálisan, mind Magyarországon egyre növekvő népszerűségnek örvend. A hazai hanglemez-értékesítés évek óta kétszámjegyű 
növekedést mutat, az elmúlt három évben közel ötszörösére nőve a fizikai eladások 25%-át teszi ki értékben, vagyis minden negyedik fizikai kiadványra költött forintot 
hanglemezre fizettek ki.

Ha az eladott fizikai hanghordozók darabszámát nézzük, nem látunk ilyen nagy előretörést, csak minden tizedik eladott fizikai formátum volt hanglemez. A különbség oka a 
hanglemez jóval magasabb ára: egy hanglemezért 2017-ben átlagosan 5069 forintot, míg egy CD-ért átlagosan csak 1652 forintot fizettek a vásárlók.

A hanglemezek és a CD-k között a hazai kiadványok arányát tekintve is nagy különbségek vannak: míg a hanglemezek elsősorban külföldi felvételeket jelentenek, addig a 
CD-k eladott mennyiségén belül a nemzetközi könnyűzenei CD-k aránya csupán 21%, a hazai pedig 67% (a maradék 12% komolyzenei CD). A hazai kiadványok olcsóbbak is,  
különösen a CD-ken belül, ahol a 2017-es átlagár alig haladta meg az 1000 forintot, míg egy nemzetközi könnyűzenei CD több, mint 3000 forintba került átlagosan.
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Forrás: Mahasz, mennyiségi értékesítés (db).

A CD, hanglemez, DVD és más fizikai formátum megjelenése után a kiadók – és rajtuk keresztül az előadók – közvetlen bevételt realizálnak. A szerzők a fizikai formátum 
után jogdíjat kapnak, amennyiben a fizikai hordozók megjelenítésekor jogosítják azokat az Artisjusnál.

7.3. DIGITÁLIS ÉRTÉKESÍTÉS
 „Ma a zeneipari értéklánc minden elemében jelen van a digitalizáció, már nem a digitális átalakulás elején járunk.”

Réz György, Majdnem Híres Rocksuli

Az iparág globális növekedésének legfőbb hajtóereje

Ahogyan arról a jelentés 1. fejezetében bővebben beszámoltunk, az utóbbi években a globális hangfelvétel-iparág ráállt egy növekedési pályára, melyet jól ábrázol az  
a tény, hogy 2017. már sorban a harmadik olyan év volt, amikor növekedtek az iparág bevételei. Ennek a növekedésnek a fő motorja a digitális szolgáltatások bevételeinek  
a növekedése: 2017-ben az iparág bevételeinek már 54%-a ebből a forrásból származott, a fizetős streaming szolgáltatások bevételei pedig egy év alatt 45.5%-ot  
növekedtek. Ezzel folytatódik a digitális szolgáltatások, ezen belül is a fizetős streaming globális előretörése. 

7. HANGFELVÉTELEK
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Digitális növekedés Magyarországon is

A nemzetközi trendekhez hasonlóan a digitális szegmens Magyarországon is folyamatosan növekszik és egyre inkább domináns formája a hangfelvételek értékesítésének, 
hallgatásának. Ha a bevételi adatokat nézzük, digitális szegmensen belül a streamingszolgáltatások hazánkban is a legtöbb bevételt hozzák a hangfelvételi oldalon: a 
Mahasz adatai szerint, a hazai iparág szintjén a streamingszolgáltatások előfizetéses lába után közel kétszer annyi bevételt realizáltak a hangfelvétel-tulajdonosok, mint 
a reklámalapú szolgáltatások után. A hangfelvételek letöltésén alapuló digitális áruházak forgalmából származó bevételek 2017-ben tovább csökkentek és már csak az 
összes digitális bevétel 9%-át adják.

DIGITÁLIS SZEGMENS ALAKULÁSA, MAGYARORSZÁG (MILLIÓ HUF, EZER FŐ)
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Forrás: Mahasz, kereskedelmi érték.
Mobil: csengőhang, ringback, stb.

Egyéb: speciális zenefelhasználás, pl. weboldalak háttérzenéjéhez használt, egyedileg jogosított hangfelvételek.

Annak ellenére, hogy a hangfelvételi oldal digitális bevételeinek a legnagyobb hányadát az előfizetéses streamingszolgáltatások adják, az olyan reklámalapú  
tartalommegosztó platformok népszerűsége, mint a YouTube nem elhanyagolható Magyarországon. Ahogyan azt a jelentés 4. fejezetében részletesen is bemutattuk,  
a YouTube népszerűsége sokkal magasabb a magyar lakosság körében, mint a többi digitális szolgáltatásé. Sőt, az idei adatfelvételünk alapján elmondható, hogy a  
magyar lakosság gyakrabban hallgat a YouTube-on zenét, mint a rádión, legalábbis ha a válaszadók másodlagos preferenciáit is figyelembe vesszük.  Azt a jelenséget, hogy 
a YouTube-hoz hasonló tartalommegosztó platformok forgalmából kevesebb jövedelem jut el a hangfelvételek tulajdonosaihoz, mint a sokkal kevésbé népszerű előfizetéses 
streamingszolgáltatások forgalma után, értékhézagnak vagy value gapnek nevezzük. 

Nem lehet megkerülni

A kérdőívünket kitöltő előadók és szerzők szerint a zenéhez köthető bevételeik csupán 3%-a származik a digitális értékesítésből. A zenészek ennek ellenére a sikeres zenei 
pálya szempontjából nagyon fontosnak tartják a digitális jelenlétet. A YouTube-jelenlét 61% szerint, a streaming (Spotify, Deezer) jelenlét 31% szerint, a digitális áruházi 
jelenlét 26% szerint elengedhetetlen – megelőzve a fizikai kiadást. Mindezekből egyértelmű, hogy a digitális platformok nem közvetlen jogdíjtermelő képességük, hanem az 
ismertségnövelési képesség miatt fontosak a zenészek számára.

„Azt látjuk, hogy ma már az elsô dalokat felvevô kis garázszenekarok is egyre inkább érzik annak a szükségét,  
hogy ott legyenek a digitális szolgáltatók katalógusában”. 

Gallasz Enikô, WM Music Distribution

Azok a zenészek, akik számára fontos a streamingkatalógusokban való jelenlét, rögtön több szolgáltatónál is regisztrálnak. A megkérdezett zenészek körében a Spotify a 
legnépszerűbb, ezt követi a Deezer és az Apple Music.
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A KÜLÖNBÖZŐ STREAMINGSZOLGÁLTATÁSOK KÖZÜL
MELYEKEN ÉRHETŐK EL AZ ÖNÖK ALBUMAI ÉS SZÁMAI?

Spotify

Deezer

Apple Music

Google Music

Egyéb

Egyiken sem elérhetőek

43.4%

38.2%

33.3%

28.0%

17.1%

36.5%

Forrás: ProArt Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2017; N=468

A YouTube-on egyfelől többen vannak jelen, másfelől akik jelen vannak, sokkal szélesebb kört képesek elérni, mint az előfizetéses streamingszolgáltatóknál: míg  
a YouTube-on a megkérdezett zenészek közel fele, a streamingszolgáltatóknál kevesebb mint harmada dicsekedhet 10 ezer fölötti lejátszással, 40% esetében a  
legnépszerűbb felvétel nem éri el az ezer lejátszást.    

A LEGNÉPSZERŰBB SZÁMUKNAK KB. HÁNY LEJÁTSZÁSA VOLT ÖSSZESEN?

Streaminglejátszás

YouTube lejátszás

40% 6% 7%29%

22% 9% 7% 5%26%31%

18%

Kevesebb mint 1 ezer 1-10 ezer 10 - 100 ezer

100 - 500 ezer 500 ezertől - 2 millió Több mint 2 millió lejátszás 

Forrás: ProArt Zeneipari jelentés - Zenész kérdőív 2017. Youtube:N=498, Streaming: N=266

7.4. RÁDIÓS SUGÁRZÁS

Rádióadók hallgatottsága

Bár a digitális platformok egyre inkább előretörnek, Magyarországon a rádió még mindig a zenehallgatás egyik meghatározó csatornája. A Kantar Hoffmann – Mediameter 
hallgatottsági adatai alapján21 a 15 évesnél idősebb népesség több mint 70%-a naponta, több mint 90%-a hetente hallgatott rádiót 2017-ben. Országosan ez átlagosan napi 
körülbelül 6 millió, Budapesten 1 millió rádióhallgatót jelent.22

2016-ban és 2017-ben a rádiós piac legnagyobb horderejű változása a Class FM 2016. novemberi megszűnése, ami több mint 2,3 milliós napi hallgatótáborával a  
legnépszerűbb rádióadó volt Magyarországon.  A Kantar-Hoffmann – Mediameter 2017. november-decemberi adatai azt mutatták, hogy a Class FM kiesése a piac egészét 
nem rázta meg, a napi hallgatottság alig csökkent, vagyis a Class FM hallgatói más frekvenciára hangolták át, de nem kapcsolták ki a készüléket. 2017 első félévében  

21 A Kantar-Hoffmann Mediameter negyedéves hallgatottsági adatai elérhetők az alábbi linken: http://radiosite.hu/category/hallgatotts/ 
22 Forrás: http://radiosite.hu/majdnem-mindenki-hallgat-radiot/
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országosan a leghallgatottabb rádió a korábbi második Kossuth rádió lett, amit a Petőfi Rádió, a Rádió1, a Music FM, a Sláger FM, a Dankó Rádió, a Klubrádió, a Rádió Rock, 
a Bartók, a Lánchíd, az Info, a Klasszik, a Jazzy, majd a Karc követ.

A Class FM kieséséből a Rádió1 profitált sokat, többek között a Morning Show átvétele és a hálózat folyamatos bővítése révén. A másik nagy nyertes a Petőfi Rádió, mely 
2017 őszére átvette a vezetést. Mögötte a zenei tartalmat szinte egyáltalán nem használó Kossuth és a zenei műsorokat kínáló Rádió1 fej fej mellett halad a 2. és a 3. helyen.  
A legfrissebb adatok (2018. június-augusztus) ugyanezt a sorrendet mutatják, a Petőfi Rádió 1,7 millió hallgatóval áll az élen, majd a Kossuth (1,3 millió) és a Rádió1  
(1 millió) következik. A sorban negyedik Music FM még 600 ezres hallgatottsággal rendelkezik, a többi rádióadó esetében az átlagos napi hallgatószám nem éri el a fél 
milliót.23 A Class FM egykori hallgatószámát mindenesetre egyik rádióadó sem tudta megközelíteni, a Class FM kiesésével és a hallgatók megmaradásával a rádiós piac 
szétaprózódottabbá vált.
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Forrás: Kantar Hoffmann-Mediameter.

Budapesten a Class FM kiesése után a Music FM, a Rádió1, a Sláger FM váltották egymást az első három helyen. Jelenleg az öt leghallgatottabb rádió sorrendje Budapesten: 
Sláger FM, Rádió1, Music FM, Kossuth és Petőfi Rádió (de több rádió – köztük a már említett Retro – eredményeit nem ismerjük).
 
A jelentés elkészülése után közölte a Kantar-Hoffmann Mediameter a 2018 október-decemberi hallgatottsági adatokat, amely már a Retro Rádió eredményeit is tartalmazza.  
A Retro Rádió az év végére a leghallgatottabb rádióadóvá nőtte ki magát, országszerte átlagosan mintegy 1,4 millió napi hallgatóval, míg a Petőfi (1,3 millió) a második, a 
Kossuth és a Rádió1 (közel 1-1 millió) a harmadik és negyedik helyre csúszott vissza. Budapesten a Rádió1 vezeti a listát, a Retro Rádió pedig a Sláger FM után a harmadik 
helyen áll. 

Az országos adatokból nem látszik ugyan, de a Class FM utáni helyzetből a helyi rádióadók is megerősödve kerültek ki, és sok megyeszékhelyen a leghallgatottabb  
frekvenciává váltak. Az Inspira Media Research 2017. márciusi adatai alapján24 a tatabányai Forrás rádió elérése például 57,6%, míg a Tatabányán 2. leghallgatottabb Music 
FM elérése a 20%-ot sem éri el. Debrecenben a Best FM (54,4%) és a Debrecen rádió (27%) vezette a sort, a kecskeméti Gong rádió és a szegedi Rádió 88 szintén 50% feletti 
eléréssel büszkélkedhetett, míg például a Petőfi Rádió ezeken a megyeszékhelyeken 15%-ot sem ért el. A helyi rádiókat a Kantar Hoffmann is méri, az ő 2018-as adataik azt 
mutatják25, hogy abszolút hallgatószámban a debreceni Best FM, míg lakosságarányosan a kecskeméti Gong a legerősebb helyi rádióadó.

23 A 2018 júniusában indult, országos frekvenciával rendelkező Retró Rádió nem járult hozzá adatai közléséhez. 
24 Az Inspira Media Research más módszertan alapján méri a hallgatottságot. Az elérés a 18-59-es korosztályra vonatkozik. Forrás: https://24.hu/media/2017/04/11/elkeszult-a-helyi-es-regionalis-

radiok-rangsora/
25 A Kantar Hoffmann Mediameter az elérésnél és a hallgatottságnál is a legalább 15 éveseket veszi figyelembe. Forrás: http://radiosite.hu/helyi-hallgatottsagi-adatok-2018-ii-negyedev/
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Rádiós repertoárok és játszások

A legnépszerűbb rádiók között, repertoárjuk méretét tekintve meglehetősen nagy a szórás. A magyar nótákra és népzenére szakosodó Dankó Rádió és a komolyzenei profilú 
Bartók Rádió 9 ezernél is több, míg a Sláger FM 2 ezernél kevesebb dalból válogat. A 2016-ban megszűnt Class FM-re szintén a szűk repertoár volt jellemző.

A LEGNÉPSZERŰBB RÁDIÓADÓK REPERTOÁRJA ÉS ELHANGZÁSI ADATAI, 2017

Teljes repertoár 4 795 5 678 3 350 5 894 1 947 9  579 9 208

Magyar művek aránya 
a repertoárban 44% 52% 10% 11% 41% 73% 34%

Elhangzások száma 124 145 13 316 116 599 90 341 102 868 159 259 17 860

Magyar elhangzások arány 35% 44% 32% 30% 49% 79% 32%

Elhangzások/művek 25,9 2,3 34,8 15,3 52,8 16,6 1,9

Forrás: Artisjus

A Petőfi Rádión drasztikusan csökkent a zenei változatosság az elmúlt két évben: míg 2015-ben több mint 11 ezer különböző dalt játszottak, 2017-ben már csak kevesebb 
mint 5 ezer felvétel alkotta a repertoárt. A repertoár szűkülése a magyar műveket is érintette26, de kisebb mértékben: 2015-ben a legalább egyszer megszólaltatott felvételek  
28%-a, 2017-ben 44%-a volt magyar dal a piacvezető Petőfi Rádiónál. A hazai felvételek aránya egyébként hasonló változatosságot mutat, mint a repertoárok mérete: a 
legtöbb magyar dal a Dankó Rádión hallható, míg a legtöbb külföldi zenét a Rádió1 és a Music FM játssza.

Az Artisjus rádiós elhangzásokra vonatkozó adatai alapján a legtöbb zenét a Dankó Rádión lehetett hallani, de a Petőfi Rádió is kiemelkedő, nem csak a többi rádióadóhoz, 
hanem saját korábbi adataihoz képest is: 2015-ben a petőfis elhangzások száma még nem érte el a 70 ezret. Az elhangzások számának növekedése és a repertoár szűkülése  
eredményeképpen a változatosság nagymértékben csökkent: míg 2015-ben egy dal átlagosan körülbelül 10-szer, 2017-ben már 26-szor hangzott el a Petőfi Rádión.

Mind a repertoár nagysága, mind az elhangzások száma közvetlen hatással van a lejátszás után járó jogdíjakra, ugyanis a reklámbevétel alapján számított jogdíj a  
repertoárban szereplő hangfelvételek jogtulajdonosai között oszlik el. Ha szűkül a repertoár és gyakrabban játszanak egy felvételt, az növeli ezen felvételek  
jogtulajdonosainak bevételeit, ugyanakkor szűkül azoknak a köre, akik részesülnek a jogdíjakból (és egyúttal a rádió által szerezhető ismertségtől is elesnek). 

A főáramú zenét játszó rádiók közül a változatosság a Music FM-en a legnagyobb, itt mindössze 15 elhangzás jutott átlagosan egy repertoárban szereplő felvételre 2017-ben. 
A másik végletet a Sláger FM képviseli, ami 53-szor játszott le egy átlagos zenei művet. Hozzá kell ugyanakkor tennünk, hogy ez még mindig elmarad a Class FM 2015-ben 
mért 62-es értékétől.

7.5. TELEVÍZIÓS SUGÁRZÁS
A televízió továbbra is fontos, de nem elsődleges platformja a hangfelvételek elhangzásának. Az Artisjus adatai alapján 2017-ben körülbelül 550 ezer elhangzása volt zenei 
műveknek a televízióban, ebből több mint 500 ezer a zenei TV-adókhoz köthető. 

A nem zenei fókuszú televíziós csatornákon inkább a funkcionális elhangzások a jellemzőek, amelyek nem teljes egészében tartalmaznak egy zenei művet, hanem inkább 
aláfestésként szolgálnak a vizuális tartalomhoz. Ilyenek a filmek, műsorok, reklámok aláfestő zenéi és a különböző szignálok. A magyar TV-csatornák évente jellemzően 
mintegy 100-200 ezer, összesen körülbelül 5,6 millió funkcionális elhangzást sugároztak 2017-ben az Artisjus adatai alapján. 

7. HANGFELVÉTELEK

26 Magyar műnek itt az Artisjus által képviselt műveket tekintjük, vagyis azokat, amelyeknek legalább egy szerzője az Artisjus tagja vagy megbízója.
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Zenei televíziós repertoárok és játszások

Magyarországon a legnagyobb zenei csatornák 2017-ben a Viacomhoz köthető MTV Hungary, a Digi Kft. tulajdonában álló HIT Music Channel és Music Channel, illetve az 
RTL csoporthoz tartozó Muzsika TV és Sláger TV voltak. 

A LEGNÉPSZERŰBB RÁDIÓADÓK REPERTOÁRJA ÉS ELHANGZÁSI ADATAI, 2017

Teljes repertoár 5549 2048 2228 5675 5242

Magyar művek aránya 
a repertoárban 14% 15% 33% 82% 54%

Elhangzások száma 134 463 60 205 119 284 94 149 94 294

Magyar elhangzások arány 13% 36% 29% 85% 68%

Elhangzások/művek 24,2 29,4 53,5 16,6 18

Forrás: Artisjus

A Muzsika TV, a HIT Music Channel és a Sláger TV 5 ezernél nagyobb repertoárral rendelkezik, míg az MTV és a Music Channel repertoárja alig fele akkora. A változatosság 
is a Muzsika TV-n és a Sláger TV-n a legnagyobb, itt egy zeneszám átlagosan 16-szor és 18-szor ment le. Ezzel szemben az egyik legtöbb zenét játszó, de ahhoz képest 
szűk repertoárból dolgozó Music Channelen 53-szor sugároztak egy videóklipet. Az RTL-es zenei TV-ken a hazai videóklipek dominálnak, a Muzsika TV-n az  elhangzások 
85%-a, míg a Sláger TV-n az elhangzások 68%-a volt magyar.27 Ezzel szemben a HIT Music Channelen a magyar felvételek aránya mindössze 13% az elhangzások között, 
ugyanakkor itt sugározták összességében a legtöbb zenét.

Az EJI rádiós és TV-s összesített sugárzási toplistája alapján a 2017-es évben az MTV műsorszerkesztése volt a legmeghatározóbb: a top 100 zeneszám közül 85 szerepelt 
a repertoárjában (míg a Muzsika TV-ében csak 36). 

Rádiós és televíziós top 100

Az EJI által összesített rádiós és televíziós top 100-as sugárzási toplistája szerint28 2017-ben a közszolgálati csatornák (ami itt elsősorban a Petőfi Rádiót jelenti) a top 100 
felvétel közül 96-ot sugároztak, ami erős növekedés 2015-höz képest, amikor a legnépszerűbb 100 dal közül csak 80 szerepelt a repertoárjukban. A változás elsődleges oka 
a Petőfi Rádió szerkesztésének elmozdulása a mainstreamebb dalok felé, ami a piacvezetővé válással együtt egyben azt is jelenti, hogy 2017-re a közszolgálati csatornák 
tettek szert a legnagyobb befolyásra a tekintetben, hogy milyen dalok kerülhettek bele a toplistába: a Rádió1 és a Sláger FM is valamivel kevesebb, 84 és 78 zeneszámot 
játszott a top 100-ból. 

A leggyakrabban játszott zeneszámok zömmel külföldiek: a top 100-ban mindössze 22%, a top 150-ben 27% magyar dal van, az első hazai felvétel a 22. helyet szerezte meg. 
Ezen kívül az is megállapítható, hogy a legnépszerűbb számok elsősorban a friss szerzemények közül kerülnek ki: a dalok közel 70%-a 2015-nél nem régebbi.

27 A rádiós elhangzásokhoz hasonlóan egy TV-s elhangzást is akkor tekintünk magyarnak, ha legalább egy szerzője az Artisjus tagja vagy megbízója, ami rendszerint azt jelenti, hogy magyar.
28 A rádiós és televíziós toplisták elkülönítése itt nem lehetséges, ahogy a közszolgálati csatornák további bontása sem. Azt azonban feltételezhetjük, hogy a toplistára sokkal inkább a rádiók,  

mint a televíziók, a közszolgálati adatokra pedig elsősorban a Petőfi Rádió gyakorolnak hatást.
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Rádiós és televíziós jogdíjak

A Mahasz adatai alapján a televíziós és a rádiós felhasználás után fizetett jogdíjak a kiadók jogdíjbevételeinek 6,7 és 8,6%-át tették ki. A kiadók bevételei között a televíziós 
felhasználás egyre inkább veszíteni látszik a jelentőségéből, a rádiós felhasználásnál nincs ilyen egyértelmű trend. A hazai felvételek után megállapított jogdíj aránya a TV-n 
belül az egyik legmagasabb, 45%, a rádiónál 37% volt 2017-ben.
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TELEVÍZIÓS FELHASZNÁLÁS UTÁN FIZETETT JOGDÍJAK
 ARÁNYA A KIADÓK JOGDÍJBEVÉTELEIBEN

RÁDIÓS FELHASZNÁLÁS UTÁN FIZETETT JOGDÍJAK 
ARÁNYA A KIADÓK JOGDÍJBEVÉTELEIBEN

Forrás: Mahasz

7.6. EGYEDI ENGEDÉLYEZÉS
A hangfelvételek és a szerzemények értékesítésének egy speciális típusa a filmekben és más audiovizuális termékekben való felhasználás. Logikája annyiban tér el a többi  
értékesítéstől, hogy ebben az esetben a fogyasztókhoz közvetetten jut el a zene, más termékek részeként, hasonlóan a háttérzenéhez. Filmes, reklámos és egyéb  
felhasználáshoz a szerzőtől és a hangfelvétel tulajdonosától jellemzően közvetlenül, az előadótól pedig közvetetten kell engedélyt kérni a felhasználáshoz. 

Ez a legtöbb esetben egy egyszeri értékesítést jelent, amit egyedi engedélyezésnek vagy sync (szinkronizációs) értékesítésnek nevezünk. Az egyedi engedélyezés nem váltja 
ki az elhangzások után, a jogdíjkezelők által szedett kisjogos jövedelmeket: az egyedi engedélyeket egyszer a film készítőjének kell megvásárolnia, míg a kisjogos díjat a 
film sugárzójának (például TV-társaság vagy szolgáltató) kell megfizetnie, utóbbit elhangzásonként, akár több alkalommal. 

Az egyedi engedélyezés modelljei

Magyarországon is jellemző, hogy a szerzők és a hangfelvétel-tulajdonosok különböző közvetítőkön keresztül értékesítik hangfelvételeiket és szerzeményeiket. Nálunk is 
megtalálhatóak a szerzői jogokat értékesítő zeneműkiadók és a hangfelvételek katalógusaival rendelkező hangfelvétel-kiadók. De jellemző irányvonal itthon is, hogy egy 
közreműködőtől (hangfelvétel-kiadótól vagy zeneműkiadótól) beszerezhető mindkét jog, és így kialakulhat az egyablakos értékesítés rendszere. 

A legnagyobb ilyen közvetítők továbbra is azok Magyarországon, akik a nagy nemzetközi katalógusokkal rendelkeznek, de mellettük több kisebb szereplő is jelen van a  
piacon, jórészt stílusra, hangulatra vagy a szinkronizáció típusára (film, reklám, játék stb.) szakosodva. Fontos továbbá megemlíteni a produkciós zenetárakat (stock music), 
melyek sztenderd díjak megfizetése fejében előre jogosított hangfelvételeket tesznek elérhetővé.

Lassú növekedés az egyedi jogosítások értékében

Magyarországon egyelőre nem kapott erőre a zene ilyen célú felhasználása és a megfilmesítési értékesítés: az iparági szereplők továbbra is nem látható, vagy csak lassú 
növekedésről tudtak beszámolni az elmúlt években. Ezt a lassú növekedést alátámasztják a Mahasz digitális értékesítési adatai, melyek a digitális úton intézett egyedi  
engedélyezési eljárások értékesítési adatait tartalmazzák. Ezek alapján következtethetünk arra, hogy az egyedi jogosítások értékesítésének trendje hogyan alakult az elmúlt 
években. 2017-ben a jogtulajdonosok összesen közel 70 millió forintért értékesítették hangfelvételeik egyedi felhasználását, átlagosan 2,2 millió forintért hangfelvételenként. 
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EGYEDILEG JOGOSÍTOTT FELHASZNÁLÁSOK ÉRTÉKE (MILLIÓ HUF)   
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Forrás: Mahasz

7.7. MÁSOLT ZENE
A rádió és a TV mellett az emberek nagy része nagyon gyakran saját adathordozóról hallgat zenét. Ez a „birtoklás”- alapú zenehallgatás online lakossági felmérésünk  
szerint továbbra sem csökken (erről bővebben a 4. fejezetben írtunk), a tekintetben azonban van átrendeződés, hogy pontosan hol tárolják a hangfelvételeket az emberek. 
Egyre kevesebben hallgatnak fizikai hanghordozóról (CD-ről, hanglemezről) és egyre többen számítógépről, okostelefonról, pendrive-ról digitális formában tárolt saját zenét. 

A ProArt évente készít nagymintás reprezentatív lakossági felmérést az adathordozó eszközök használatáról. A legfrissebb ilyen kutatás eredményei alapján a másolt zene 
használata nem csökkent az elmúlt években, sőt 2018-ban nagyobb a másolt zenei alkotásokat birtoklók aránya a lakosság körében, mint három évvel ezelőtt. 

MÁSOLT ZENEI ALKOTÁSOK BIRTOKLÁSA A 15–69 ÉVES LAKOSSÁG KÖRÉBEN

2014 2015 2016 2017 2018

37% 47% 40% 47% 52%
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Forrás: ProArt Adatrögzítő eszközök kutatás 2018; N=1000

A legtöbben változatlanul mobiltelefonon és számítógépen tartják a másolt zenei alkotásokat, de a CD továbbra is jelentős, elsősorban az idősebbek körében népszerű 
adathordozó. Az említett eszközökön túl egyéb adathordozókon (például pendrive, memóriakártya, külső merevlemez) is sokan tárolják másolt zenéiket. 
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MÁSOLT ZENEI ALKOTÁSOK TÁROLÁSÁNAK HELYE A 15–69 ÉVES LAKOSSÁG KÖRÉBEN 

Mobiltelefon, okostelefon

CD

Asztali számítógép

Laptop, notebook, netbook, ultrabook

USB kulcs/pendrive

Memóriakártya

Külső merevlemez, médiatároló

DVD

Egyéb

Hordozható zene-, médialejátszó

Online tárhely, felhőszolgáltatás

Táblagép, tablet 1%

1%

2%

2%

6%

7%

7%

9%

12%

14%

16%

21%

Forrás: ProArt Adatrögzítő eszközök kutatás 2018; N=1000

Saját zenéhez legális módon is hozzá lehet jutni: a megvásárolt CD-k és a fizetett letöltések után az alkotók megkapják a nekik járó jogdíjat. A magáncélú  
másolás okán kieső szerzői, előadói és kiadói jogdíj kompenzálására szolgál az írható adathordozók (üres CD-k, okostelefonok, pendrive-ok) árába beépített  
magánmásolási díj 

Ezt a díjat a közös jogkezelők nevében az Artisjus szedi be és osztja tovább a többi jogkezelőnek, amelyek gondoskodnak annak egyedi felosztásáról. A magánmásolási díj a 
hazai jogdíjak legjelentősebb forrása: az Artisjusnál a jogdíjbevételek 28%-át, az EJI-nél és a Mahasznál közel 60%-át az adathordozók után fizetett díjak jelentik.  2017-ben 
összesen 6 milliárd forintot tettek ki, ami 10%-kal több mint előző évben, köszönhetően az egyre sűrűbben fogyó és egyre nagyobb tárhellyel rendelkező okostelefonoknak.
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ÜRESHORDOZÓ - JOGDÍJ ARÁNYA 
AZ ARTISJUS JOGDÍJBEVÉTELEIBEN

ÜRESHORDOZÓ - JOGDÍJ ARÁNYA 
A MAHASZ JOGDÍJBEVÉTELEIBEN

ÜRESHORDOZÓ - JOGDÍJ ARÁNYA 
AZ EJI JOGDÍJBEVÉTELEIBEN
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Forrás: Artisjus, EJI, Mahasz. Megj.: Az EJI esetében a jogdíjbevétel nem bontható szét zenei és nem zenei részre.

A szerzőknek, előadóknak és kiadóknak az üres hordozók után járó bevételek 25%-át át kell adniuk az NKA részére, ez 2017-ben 2,16 milliárd forint volt. A beszedett  
magánmásolási díjak teljes összegének negyede így az NKA különböző pályázatain keresztül jut el a zenészekhez.   

JOGDÍJBEVÉTELEK ÜRES HORDOZÓBÓL (MILLIÁRD HUF)
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Forrás: Artisjus
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7.8. HÁTTÉRZENE
A különböző kereskedelmi és vendéglátóipai egységekben szóló háttérzene a zenehallgatás passzív formája. A háttérzene lehet élő vagy gépzene, előbbire az étteremben 
játszó bárzongorista, utóbbira a benzinkúton szóló rádió lehet példa. Ebben a fejezetben a háttér-gépzenével foglalkozunk, az élő háttérzenét a következő, élőzenéről szóló 
fejezetben fogjuk tárgyalni.

Online reprezentatív kérdőívünkből kiderül, hogy a válaszadók túlnyomó többsége, több mint 72%-a kifejezetten örül a háttérzenének, 64% számára ugyanakkor nem  
mindegy, hogy milyen zene szól. Mindössze 6% válaszolta azt, hogy jobban örülne, ha nem szólna a háttérben zene, vagyis a jól megválasztott, megfelelő hangerővel meg-
szólaltatott háttérzene komoly vonzerő a fogyasztók számára.

MENNYIRE ÉRT EGYET A KÖVETKEZŐ ÁLLÍTÁSOKKAL? (%)

Örülök, ha egy áruházban, boltban vagy a fodrásznál zene szól

Fontos nekem, hogy egy vendéglátóhelyen milyen zene szól

Gyakran zavar, a hangos és kellemetlen zene a boltokban, vendéglátóhelyeken

Nem is veszem észre, hogy szól-e a zene

37.435.0

38.126.2

18.714.5

11.02.9

Teljesen egyetértek Inkább egyetértek
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Forrás: ProArt reprezentatív online felmérés – Gfk (2018) N=504

A háttérzenének kifejezett célja is, hogy kellemesebb légkört teremtsen és ezáltal nagyobb értéket nyújtson a vásárlónak, fogyasztónak, és ezen keresztül arra ösztönözze, 
hogy többet költsön. A zene hozzáadott értékének koncepciója az alapja a háttérzene után fizetendő jogdíjnak, amelyet a szerzőket képviselő Artisjus, az előadókat képviselő 
EJI és a kiadókat képviselő Mahasz közösen határoznak meg, de a költséghatékonyság érdekében a három jogkezelő nevében az Artisjus szedi be.

Az Artisjus által jogosított háttérgépzenés helyek száma 2017-ben megközelítette a 35 ezret. Ebből 11 ezer kereskedelmi (például valamilyen üzlet, benzinkút) közel 24 ezer 
pedig szolgáltató jellegű (például vendéglátóhely, szálloda, panzió) volt. Ez az előző évhez képest 3%-os növekedés, ami a kereskedelmi üzletek bővülésének volt köszönhető. 

A szolgáltató (elsősorban vendéglátó-) helyeket további típusokba sorolja az Artisjus. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a háttérzenés vendéglátóipari egységek többsége 
alsó kategóriás étterem, söröző, nappali bár, kávézó (besoroltak 52%-a) vagy büfé, kocsma (besoroltak 35%-a).

7. HANGFELVÉTELEK
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Forrás: Artisjus 

A háttérzenés helyek területileg nem egyenletesen oszlanak meg. Vannak olyan megyék és régiók, ahol több a háttérzenés hely, máshol kevesebb. Kereskedelmi célú  
háttérzenés helyekkel jóval nagyobb arányban találkozunk a fővárosban és a megyeszékhelyeken, a megyék közül Győr-Moson-Sopron emelkedik ki. Budapesten 
él a lakosság ötöde, azonban itt van a kereskedelmi háttérzenés helyek 29%-a. Másik 29%-a megyeszékhelyeken található, ahol a lakosság 17%-a él. A szolgáltató  
háttérzenés helyek megoszlása jóval kiegyenlítettebb településtípus szerint: 26% esetében község vagy nagyközség a helyszín, Budapest és a megyeszékhelyek súlya  
nagyjából az országos súlyuknak felel meg. Ha azonban a megyéket nézzük, hasonlóan nagy különbségeket látunk: lakosságarányosan a legtöbb háttérzenés  
szolgáltatóhely a Dunántúlon, Zala, Somogy, Vas és Veszprém megyében van, a legkevesebb pedig Szabolcsban és Borsodban.

1000 LAKOSRA JUTÓ SZOLGÁLTATÓHELYEK SZÁMA (NEM ÉLŐ) HÁTTÉRZENÉVEL, 2017

Győr-Moson-Sopron
3,1

Vas
4,1

Zala
5,1

Somogy
4,5

Baranya
2,3

Veszprém
3,7

Tolna
2,0

Fejér
1,9

Bács-Kiskun
2,3 Csongrád

2,4

Békés
3

Hajdú-Bihar
2,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg
1,6

Pest
1,5

Nógrád
1,7 Heves

2,9

Borsod-Abaúj-Zemplén
1,6

Jász-Nagykun
-Szolnok

1,8

K-Esztergom
2,4 Budapest

2,3

Forrás: Artisjus, KSH
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Háttérzenét szolgáltató eszközök

A háttérzenés kereskedelmi üzletekben zömében egy, a szolgáltatóhelyeken jellemzően egy vagy két eszközt tartanak erre a célra. A TV és a rádió továbbra is a  
legjellemzőbbek, de a kereskedelmi és a szolgáltatóhelyek között jellegükből fakadóan vannak különbségek. A kereskedelmi üzletek 40%-ában van rádió, amit a TV, a CD 
és a számítógép követ. A szolgáltatóhelyek közel háromnegyedében szól TV, emellett a rádió, a számítógép, a music center és a zenegép az, ami még említésre méltó.
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Forrás: Artisjus

A zenegép egyre csökkenő jelentőséggel bír, de azért még a háttérzenés szolgáltatóhelyek közel 12%-ában megtalálható. Általában valamilyen másik eszköz mellett szerepel,  
és a vendégeknek nyújtott plusz szolgáltatásként tekintenek rá az üzemeltetők. A zenegépes repertoárban hagyományosan több az örökzöld hazai sláger és a mulatós dal. 
A kiadói jogdíjkifizetések alapján összeállított toplistában az első 100 felvétel közül 30, az első 10 felvétel közül 6 magyar szerzemény. Bár a tendencia erősen csökkenő (a 
2015-ös top 100-as listában még 60 magyar dal volt) a zenegépes felhasználásokból így is jóval nagyobb arányban részesülnek a magyar zeneipar szereplői, mint például a 
DJ-s vagy rádiós felhasználások után. A zenegépek népszerűségvesztése miatt ugyanakkor a zenegépes felhasználás összességében kevéssé jelentős, és egyre csökkenő 
részét adja a kiadók jogdíjbevételeinek.
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JOGDÍJAK ARÁNYA KÜLÖNBÖZŐ FELHASZNÁLÁSOK UTÁN (2017)

Forrás: Mahasz
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A háttérzene-szolgáltatók ennek a piacnak a különleges szereplői, akik az adott üzlet vagy vendéglátóhely profiljához illő, személyre szabott háttérzenét szolgáltatnak. 
Az Artisjus adatai szerint a háttérzene-szolgáltató igénybevétele a szolgáltatóhelyeken nem jellemző, a kereskedelmi üzletek közül is csak 9% érintett, ami összesen  
körülbelül 1140 üzletet jelent. Az EJI adatai alapján 535 felhasználó több mint 1600 üzletében, vendéglátóhelyén szólt professzionális háttérzene-szolgáltatón keresztül 
a zene 2017-ben29. A tavalyi évhez képest jóval több felhasználó, több felhasználási hely után fizetett háttérzene-felhasználási díjat, de a jellemző továbbra is az, hogy egy 
felhasználóhoz csak egy helyszín tartozik. A 2016. évi felhasználások után képződő jogdíj összege helyszínenként 500-tól 500 ezer forintig terjedt (átlagosan körülbelül  
30 ezer forint). Ez azt is jelenti, hogy az egyes előadóknak ezekből a jogdíjakból elenyésző összeg jut.

HÁNY HÁTTÉRZENÉS HELYSZÍN UTÁN FIZETNEK JOGDÍJAT A FELHASZNÁLÓK?
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Forrás: EJI. 

7.9. DJ-K, GÉPZENÉS RENDEZVÉNYEK
A DJ-k között nagy a szórás: van, aki több mint 50 rendezvényt vállal egy évben, van, aki csak 5-6 alkalommal, hobbi szinten válogatja a zenét. Akárhogyan is, a hangfelvételek 
használatához a Mahaszon keresztül jogosítaniuk kell a felhasználni kívánt repertoárt, melynek célja, hogy a hangfelvétel használatáért megfizessék a kiadóknak járó díjat.   

A jogosításnak több fajtája közül választhatnak. Ha a DJ hivatásszerűen űzi ezt a tevékenységet, számára az időszakra szóló (átalánydíjas) jogosítás a kézenfekvő megoldás. 
Ha csak alkalomszerűen kever, az adott fellépésre is jogosíthatja a repertoárt (alkalmi jogosítás), illetve kérhet példányonkénti jogosítást a saját maga által összeállított  
zenei válogatásokra, kizárólag CD-n, audio formátumban, amelyet ezt követően bármikor használhat (példányonkénti jogosítás), ami például a retró zenét játszó DJ-k  
számára lehet praktikus, akik szűkebb repertoárral dolgoznak.

2017-ben összesen közel 1513 DJ kért jogosítást a Mahasznál, körülbelül 10%-kal kevesebb, mint előző évben. Ez nem jelenti, hogy ennyi DJ volt aktív, hiszen akik korábban  
példányonkénti jogosítást kértek, és azzal léptek fel 2017-ben is, nincsenek benne a statisztikában.

A jogosítások összesített száma 2017-ben szintén csökkent, mindhárom jogosítástípus csökkenő tendenciát mutat. A legtöbb DJ átalánydíjas jogosítást kér, a legkevésbé 
jellemző jogosítási forma pedig a példányonkénti jogosítás. Azok a DJ-k, akik alkalmi jogosítást kérnek, átlagosan 2-3 alkalommal lépnek fel egy évben.

29 Az EJI és az Artisjus adatok eltérésének oka, hogy az egyik jelentős háttérzene-szolgáltató úgynevezett „kiléptetett” repertoárral dolgozik, azaz nem használja olyan szerzők műveit, akik közös  
jogkezelés alá tartoznak. Az előadói jogdíjakat ugyanakkor ez esetben is szükséges fizetni, ezért ezek az adatok az EJI adatbázisában szerepelnek, míg az Artisjustól kapottban nem.
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Forrás: Mahasz

A Mahasz adatai alapján a DJ-gépzenés felhasználás aránya a kiadói jogdíjbevételekben viszonylag kicsi, és egyre csökkenő tétel, 2017-ben kevesebb, mint 4%.

A kifizetett jogdíjak alapján összeállított toplista szerint a DJ-k repertoárja jelentősen eltér a TV-s és rádiós listáktól, sokkal nemzetközibb azoknál: a top 100 DJ-k által  
játszott zeneszám közül mindössze 15 volt magyar. Ebből következően a hazai felvételek után megállapított kiadói jogdíj aránya a DJ-s felhasználás után a legalacsonyabb, 
mindössze 25%, míg a TV-s felhasználás után 45%, a rádiós után 37%. 

Összességében a DJ-k viszonylag kicsi, és egyre csökkenő részét adják a kiadók jogdíjbevételeinek. 

DJ-S FELHASZNÁLÁS UTÁN FIZETETT JOGDÍJAK ARÁNYA A KIADÓK JOGDÍJBEVÉTELEIBEN
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Forrás: Mahasz

A gépzenés rendezvények az Artisjus nyilvántartásában nem feltétlenül DJ-fellépések, hanem olyan rendezvények, ahol CD-ről, számítógépről vagy egyéb eszközről nem 
háttérzene jellegű zene szól. Ez 2017-ben 1112 helyen közel 30 ezer gépzenés rendezvénynapot jelentett, vagyis az év minden napjára 82 gépzenés rendezvény jutott. Ez a 
helyek számát tekintve enyhe csökkenés, a rendezvények számát tekintve azonban 12%-os növekedés az előző évhez képest, ugyan kevesebb helyen, de jóval gyakrabban 
tartottak gépzenés rendezvényeket 2017-ben. A gépzenés rendezvények legnagyobb része diszkó, de ide sorolhatók még a karaoke és egyéb műsorok, illetve a kiállításokon,  
a vásárokon, a sportbemutatókon játszott gépzene is.
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Forrás: Artisjus

A gépzenés rendezvényeket tekintve a legjellemzőbb helyszínek az alsóbb kategóriás vendéglátóhelyek, a gépzenés rendezvények 67%-ának alsó, további 20%-ának  
középkategóriás éttermek, sörözők, bárok adtak otthont. Az egyéb besorolás elsősorban alkalmi rendezvényeket, kisebb részben művelődési intézményekben, kiállításokon,  
sporteseményeken és konditermekben tartott gépzenés rendezvényeket takar.
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Forrás: Artisjus

A gépzenés rendezvények továbbá igen erősen koncentrálódnak a nagyobb településekre, elsősorban a fővárosra: a rendezvények közel felére Budapesten, 26%-ára  
megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban került sor. Budapest lakosságarányosan is magasan kiugrik, mellette még Somogy, Csongrád és Győr-Moson-Sopron  
megye emelkedik ki. Somogy megye gépzenés rendezvényeit a Balaton-parti településeken, elsősorban Siófokon tartják. Siófok abszolút értelemben is a negyedik legtöbb  
gépzenés rendezvénnyel büszkélkedő magyarországi település (Budapest, Szeged és Debrecen után), lakosságarányosan pedig minden bizonnyal Magyarország  
"diszkó-fővárosa".

1000 LAKOSRA JUTÓ GÉPZENÉS RENDEZVÉNYEK SZÁMA, 2017
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Forrás: Artisjus, KSH
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• Az élőzene fontosságát mutatja, hogy mind a lakosság zenei költéseiből, mind a zenészek jövedelméből a legnagyobb részt teszi ki.

• A koncertek összesített nézőszáma csökkent az elmúlt két évben.

• Magyarországon 2017-ben összesen több, mint 44 ezer élőzenés fellépés volt, ennek közel harmada valamilyen fesztivál (többnapos zenés  
rendezvény) keretében hangzott el.

• A koncertek több, mint 60%-a ingyenes, a fizetős koncertek aránya a településmérettel együtt nő.

• A legtöbb koncert és fesztivál Budapesten került megrendezésre. Lakosságarányosan kiemelkedik még a Balaton környéke, Veszprém és Somogy 
(elsősorban a fesztiváloknak köszönhetően) és Győr-Moson-Sopron megye.

• Az élő háttérzene területi eloszlása hasonló mintázatot mutat. A legtöbb élő háttérzene Budapesten és az ország nyugati felén hallható. A főváros 
mellett az ország élő háttérzenés központjai Zala és Vas megye, elsősorban az itt található fürdővárosoknak köszönhetően.

Ebben a fejezetben az élőzene - amikor egy zenész vagy zenekar szolgáltatja a zenét, nem pedig valamilyen hangfelvétel szól – két formájáról, a passzív zenehallgatást 
jelentő élő háttérzenéről, illetve az aktívabb részvételt jelentő élőzenés fellépésekről, koncertekről, fesztiválokról lesz szó.

8.1. KONCERTEK ÉS FESZTIVÁLOK
 „Egy koncertnek egész más a varázsa. A digitális világ nem tudja visszaadni azt a közösségi és akusztikai élményt, amit az élôzenei koncert jelent.”

Bágyi Balázs, Magyar Jazz Szövetség

A digitalizáció trendje nem csak a zeneipar hangfelvétel ágát tépázta meg, az élőzene-iparágra is hatással van, hogy az online platformoknak, streamingszolgáltatóknak 
és digitális áruházaknak köszönhetően otthon szinte bármilyen zene azonnal megszerezhető és hallgatható nagyon olcsón, vagy akár ingyen. Ezzel ellentétes hatás volt az 
elmúlt években a magyar fesztiválpiac dinamikus fejlődése (lásd 2. fejezet), az ingyenes koncertek gazdag kínálata. Fontos továbbá megemlíteni azt a tényt, hogy az élőzenei  
élmény nem pótolható, és nem is hasonlítható össze az otthoni zenehallgatással. Mindennek eredője ugyanakkor, hogy – ahogy az Artisjus adatai mellett reprezentatív  
zenehallgató kérdőívünk eredményei is megerősítik – a koncertlátogatók száma csökkenni látszik a két évvel korábbi adatokhoz képest. A koncertlátogatók aránya 62%-ról  
57%-ra csökkent, a 2017-es összesített nézőszám pedig 8%-kal kevesebb a 2015-öshöz viszonyítva az Artisjus adatai szerint.30

KONCERTEK NÉZŐSZÁMA ÖSSZESEN

2015

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
2016 2017

9,182,377 8,565,851 8,426,565

Forrás: Artisjus

A koncertek közönségéről, a zenehallgatói oldalról a 4. fejezetben írtunk részletesebben. Itt a fentiek mellett talán azt érdemes újra kiemelni, hogy a lakossági zenei költés 
legnagyobb része élőzenére, illetve élőzenével kapcsolatos egyéb kiadásokra megy el, ami az élőzene-iparág jelentőségét mutatja mind a zeneiparon, mind a nemzetgazdaság  
egészén belül. A megkérdezettek 42%-a fizetett belépőjegyért és 39% járt zenei fesztiválon az előző évben. Ezen kívül 57% legalább egyszer ellátogatott valamilyen  
ingyenes, nyilvános könnyűzenei koncertre.

30 Megjegyzendő, hogy a két adat nem ugyanazt mutatja. A zenehallgató kérdőívből az derült ki, hogy a 18-60 éves népességen belül hányan vettek részt legalább egy koncerten az adott évben, az Artisjus  
adatai pedig a koncertek összesített nézőszámát mutatják, vagyis akik több koncerten is részt vettek, többszörösen szerepelnek a számokban. A két adatforrás azonban összecseng annyiban, hogy 
mindkettőből csökkenő trend látszik a koncerteken való részvételt illetően.
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Az élőzene fontossága abból is látszik, hogy a zenészek számára az első számú bevételi forrás: a zenei jövedelmek közel fele koncertezésből származik (lásd 5. fejezet). A 
koncertező előadóművészek számára a fellépésért gázsi jár, a játszott dalok zeneszerzői és szövegírói pedig szerzői jogdíjra jogosultak abban az esetben, ha a rendezvény 
szervezői vagy a szerzők maguk bejelentik a koncertet az Artisjusnak. 

A zenész kérdőívünket kitöltő előadóművészek átlagosan 33 koncertet adtak előző évben. Jellemzően 500 főnél kisebb közönség előtt játszottak, de voltak köztük olyanok 
is, akiknél a tipikus koncertméret 5 ezer fő fölött van. Jellemzően fesztiválokon vagy állandó koncerthelyszínen léptek fel, de a magánszervezésű események, például lagzik 
is 10%-ot tettek ki. Ezen kívül az is kiderült a kérdőív eredményeiből, hogy a koncertek 12%-ára külföldön került sor. 

A 2017-ES KONCERTEK KÖZÜL MENNYI VOLT…?
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Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész kérdőív 2017, N=283

Az Artisjus adatai szerint 2017-ben Magyarországon minden napra átlagosan 130 koncert jutott, ami 47 612 élőzenés fellépést jelent összesen.31 Ezek túlnyomó többsége, 
44 217 könnyűzenei koncert volt, a további adatok csak ezekre vonatkoznak.

KÖNNYŰ- ÉS KOMOLYZENEI KONCERTEK ARÁNYA, 2017
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Forrás: Artisjus

31 A jelentésben a koncertet és az élőzenés fellépést szinonimaként használjuk. Ebben az adatban csak az Artisjushoz bejelentett rendezvények vannak benne, továbbá a DJ fellépéseket, családi  
rendezvényeket és irodalmi esteket nem vettük itt számba. Amikor a koncertek számáról beszélünk, az az Artisjus nyilvántartásában a fellépők számát jelenti. Mivel fellépőszám a korábbi évekre nem 
áll rendelkezésre, összehasonlításra, a trendek bemutatására sajnos nincs lehetőség. (Az előző évek jelentéseiben a koncertek számát más adatok alapján becsültük.)
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A könnyűzenei koncertszezon nagyjából áprilistól októberig tart, aztán decemberben a karácsonyi és a szilveszteri rendezvények ismét megdobják a koncertek számát.  
2017-ben a két legkiemelkedőbb hónap a július és az augusztus volt, ebben az időszakban került megrendezésre az összes éves koncert 30%-a. A koncertek erős  
szezonalitása azt is jelenti, hogy a zenészek koncertezésből származó bevétele erősen ingadozik az év során.

KONCERTEK SZÁMA HAVI BONTÁSBAN, 2017
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Forrás: Artisjus

A könnyűzenei koncertek, ahogy a zenei élet más aspektusai is, szintén Budapest fókuszúak, de jóval kevésbé, mint például a gépzenés rendezvények. Az élőzenés  
fellépések több, mint fele falvakban és kisebb városokban kapott helyet, a megyeszékhelyek és a megyei jogú városok pedig nagyjából arányosan képviseltetik magukat.

BELÉPŐJEGYES ÉS INGYENES KONCERTEK ARÁNYA, 2017
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Forrás: Artisjus

Zenehallgató kérdőívünkből kiderült, hogy Magyarországon kevesebben jutnak el belépős koncertekre mint ingyenesekre, és az Artisjus adataiból is az látszik, hogy a  
könnyűzenei fellépések mindössze 43%-áért fizet közvetlenül a közönség32, a bejelentett koncertek többségén ingyenesen részt lehetett venni. A fenti ábrán jól látszik, hogy 
a fizetős koncertek aránya a településmérettel (és ezzel párhuzamosan a vásárlóerővel) együtt nő. A falvakban megrendezett koncertek több mint háromnegyede ingyenes. 

32 A belépőjegyet nem feltétlenül a koncertért magáért fizette a közönség: ha a koncertre például egy belépőjegyes borfesztivál keretében került sor, akkor is fizetősnek számít az Artisjus nyilvántartása 
szerint.
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A megyeszékhelyeken, megyei jogú városokban helyet kapó koncertek nagyjából fele-fele arányban ingyenesek és fizetősek, míg Budapesten a fizetős koncertek vannak 
túlsúlyban, az arány közel fordított az országos átlaghoz képest. A falvak koncertjeinek nagy arányban ingyenes voltát az is magyarázza, hogy az itteni élőzenés fellépések 
jelentős része falunap keretében hangzik el, ahol jellemzően nem kell belépőjegyet váltani.

1000 LAKOSRA JUTÓ ÉLŐZENÉS FELLÉPÉSEK SZÁMA, 2017
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Forrás: Artisjus, KSH

Ha a megyéket nézzük, azt látjuk, hogy Budapest lakosságarányosan is kiemelkedik. Emellett az ország nyugati részén, elsősorban Veszprém, Győr-Moson-Sopron és  
Somogy megyékben van a lakosoknak több lehetőségük koncertre menni, míg északon és keleten, főleg Szabolcsban és Nógrád megyében jóval alacsonyabb az ezer főre 
jutó koncertek száma.33 Csongrád és Hajdú-Bihar megye annak ellenére szerepel mindössze a középmezőnyben, hogy a városok között Budapest után Szeged és Debrecen 
ad helyet a legtöbb élőzenés fellépésnek az országban.

Fesztiválok

Fesztivál alatt az olyan többnapos rendezvényeket értjük, mely során minden nap volt legalább egy élőzenés fellépés.34

2017-ben 1041 fesztiválon 13,5 ezer koncert hangzott el, vagyis majdnem minden harmadik koncert valamilyen fesztivál keretében került megrendezésre. A fesztiválszezon  
körülbelül áprilistól szeptemberig tart, de igazán a három nyári hónap erős ebben a tekintetben: 2017-ben az összes fesztivál 61%-a júniusban, júliusban vagy augusztusban 
került megrendezésre.

33 Pest megye szintén nagyon alacsony ezer főre jutó koncertszámát Budapest közelsége ellensúlyozza.
34 Ez azt jelenti, hogy a zenei fesztiváloknál tágabban definiáljuk a fogalmat. A definíció következménye, hogy a többnapos falunapok és egyéb rendezvények, ahol minden nap volt valamilyen élőzenés 

fellépés, benne vannak a számokban, az egy napos falunapok és egy napos fesztiválok (nevüktől függetlenül) viszont nem.
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FESZTIVÁLOK SZÁMA HAVI BONTÁSBAN, 2017
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Forrás: Artisjus

A fesztiválok 80%-át ingyen lehetett látogatni, ami azt jelenti, hogy az ezeken elhangzó koncertekért sem kellett fizetni a közönségnek. A belépős és az ingyenes fesztiválok 
között ugyanakkor meglehetősen nagy a különbség a koncertek számát tekintve: a belépős fesztiválokon átlagosan 23, míg az ingyenes fesztiválokon átlagosan 9 koncert 
hangzott el. Ez magyarázza, hogy a fesztiválkoncertek tekintetében jóval kiegyenlítettebb a fizetős és ingyenes koncertek aránya.

Fizetős
Ingyenes

21%

79%

42%

58%

INGYENES ÉS FIZETŐS FESZTIVÁLOK ARÁNYA, 2017 INGYENES ÉS FIZETŐS FESZTIVÁLKONCERTEK ARÁNYA, 2017

Forrás: Artisjus

Az ingyenes fesztiválok közé tartoznak például falunap, lovasnap, busójárás, ünnepi könyvhét, eperfesztivál, sörfesztivál, pálinkafesztivál, vagyis jellemzően olyan  
rendezvények, ahol az élőzenés fellépés a program színes, kiegészítő elemeként szerepel, de nem a zene a fesztivál fő profilja. A belépős fesztiválok között pedig megtaláljuk 
az összes kisebb-nagyobb zenei fesztivált, amelyek közül a legnagyobbak több száz könnyűzenei koncertnek is helyet adnak.

A legtöbb fesztivált Budapesten rendezték (szám szerint 119-et) és az ország legnagyobb zenei fesztiváljának, a Szigetnek is a főváros ad otthont. Azonban ezekkel együtt is az látszik, 
a fesztiválkoncertek minden eddiginél kevésbé koncentrálódnak a fővárosra. Az összes fesztivál mindössze 13%-a volt budapesti, 24% megyeszékhelyen, 40% egyéb városban, 23% 
pedig falvakban került megrendezésre.

8. ÉLŐZENE
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FESZTIVÁLOK SZÁMA A KÜLÖNBÖZŐ MEGYÉKBEN, 2017
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Forrás: Artisjus

Ha a megyéket nézzük, azt látjuk, hogy a korábbiakhoz hasonlóan az észak-keleti régióban rendezik lakosságarányosan a legkevesebb fesztivált, míg a legtöbb ilyen  
rendezvény Veszprém, Zala és Somogy megyékben van. Ennek a három megyének a Balaton miatt van kiemelkedő jelentősége. Az itteni fesztiválok fele valamelyik  
Balaton-parti településen került megrendezésre, ez összesen 95 fesztivált jelent.

100 EZER LAKOSRA JUTÓ FESZTIVÁLOK SZÁMA, 2017
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Forrás: Artisjus
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8.2. ÉLŐ HÁTTÉRZENE
Az élő háttérzenének, mint bármilyen háttérzenének fő célja a hangulat biztosítása, nem cél a „show”, a feltűnéskeltés. Szerepe lehet a hely imidzsének erősítésében, a 
vendégek becsábításában és a törzsközönség kialakításában is. (A háttérzene másik formájáról az előző fejezetben írtunk). 
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Forrás: Artisjus

Az Artisjus adatai szerint az országban 450 helyen lehetett élő háttérzenét hallani, amely 2017-ben összesen több mint 43 ezer élő háttérzenés napot jelentett, azaz ezeken 
a helyeken egy hónapban átlagosan 8 nap szólt élő háttérzene.

2016-hoz képest az élő háttérzenés helyek száma enyhén csökkent, a napok száma ennek ellenére nőtt, vagyis azt mondhatjuk, hogy ugyan egyre kevesebb helyen, de egyre  
gyakrabban lehet az országban élő háttérzenét hallani. 
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Forrás: Artisjus

A legjellemzőbb élő háttérzenés helyszínek az éttermek, sörözők, nappali bárok, kávézók és szállodák. A legtöbb ilyen helyszín alsó kategóriás, de ha az élőzenés napok 
számát nézzük, a közép és felső kategória is igen jelentős.

Minél magasabb kategóriájú ugyanis egy adott hely, annál magasabb az élő háttérzenés napok száma: az alsó (3.) kategóriás éttermekben, sörözőkben, bárokban kevesebb 
mint 6, a közép (2.) kategóriásokban 10, míg egy átlag felső (1.) kategóriás hotelben vagy étteremben 14,5 élő háttérzenés nap esett egy hónapra 2017-ben.
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ÉLŐ HÁTTÉRZENÉS NAPOK SZÁMA EGY ÁTLAGOS HÓNAPBAN
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Forrás: Artisjus

Az élő háttérzenés esték több mint felének Budapest a helyszíne, és az országos növekedés is a fővárosnak köszönhető. Ha lakosságarányosan nézzük, akkor is azt lát-
juk, hogy Budapesten van esély a legtöbb élő háttérzenét hallani: 1000 lakosra közel 13 nap jutott 2017-ben, míg ez a szám a többi város esetében átlagosan csak 3-4,  
községekben pedig mindössze 1 nap / év.

A fővárosban és a Dunántúlon élők látványosan több háttérzenét „fogyasztanak”, mint az ország keleti felén élők, a megyéket tekintve pedig  kitűnik, hogy nem is Budapest, 
hanem Zala megye az ország első számú élő háttérzenei központja. További érdekesség, hogy az élő háttérzene erősen kötődik az ország nagy fürdővárosaihoz a turizmus,  
a szállodák és egyéb vendéglátóipari egységek révén. Zala kiugrását egyértelműen Hévíz okozza, az élő háttérzenés esték 64%-a itt volt hallható, további 15% pedig  
Zalakaroson. A Vas megyei napok 37%-a Bükfürdőhöz, a hajdú-bihariak 64%-a pedig Hajdúszoboszlóhoz kötődik.

1000 LAKOSRA JUTÓ ÉLŐ HÁTTÉRZENÉS NAPOK SZÁMA, 2017
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Forrás: Artisjus, KSH
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9. A MAGYAR ZENEIPAR LEGFONTOSABB ÜGYEI

A zeneipar számos területén azonosíthatók olyan ügyek és problémák, melyek kiemelten fontosak ma Magyarországon. Jelentésünk utolsó fejezetében azokat az ügyeket 
mutatjuk be röviden, melyeket az interjúk során velünk beszélgető szakértők a legfontosabbnak ítéltek az iparág jövőjének szempontjából.

A könnyűzene helyzete az oktatásban

„A zeneipar jövôjének kulcsügye az oktatás."

Bajnai Zsolt, Hangfoglaló Program

Jelenleg a közoktatásban a könnyűzene csak érintőlegesen kerül szóba az amúgy is alacsony óraszámban tanított ének-zene órákon. Az iskolai oktatás és az azt kiegészítő  
zeneiskolai rendszer a klasszikus és népzene tanítására fókuszál, közép és felsőfokú képzések pedig csak nagyon kis számban működnek az országban, így kevesek  
számára elérhetőek.

Mindez két okból jelent problémát a zeneipar számára. Egyrészt a populáris zene fogyasztásáról és műveléséről nagyon kevés szó esik az iskolában. Még kevesebb alkalmuk 
van a gyerekeknek kipróbálni a zene különböző formáit iskolai keretek között, máshol pedig sokaknak egyáltalán nem adódik erre lehetőség. A zeneoktatás elérhetősége 
és minősége nemcsak a jövő zenészeinek kinevelésében, hanem az értő közönség kialakításában is kulcsszerepet játszik. Akik gyerek- és fiatalkorukban tudatosabb zenei 
nevelést kaptak vagy akár maguk is kipróbálták a zenélést, azok felnőtt korukban jellemzően tudatosabb és aktívabb zenefogyasztók lesznek, felismerik a zenében rejlő 
értékeket, és vélhetően szívesebben költenek a zenehallgatás különböző formáira is.

„Azok, akik fiatal korukban amatôr szinten hangszert vettek a kezükbe és zenéltek, azokból sokkal elfogadóbb, értôbb  
és nívósabb zenehallgató közönség is válik.”

Bágyi Balázs, Magyar Jazz Szövetség

Másrészt a szakmai nevelésnek ma kevés intézménye működik az országban. A zeneipari utánpótlás képzése – amennyiben formális képzésre egyáltalán sor kerül - jórészt 
az állami rendszereken kívül történik, jellemzően egyéni vagy intézményi magánoktatás formájában.

Az elmúlt években mindkét probléma kapcsán elindultak kezdeményezések, azonban a helyzet még messze van az ideálistól. A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató 
Program a Hangszeresek Országos Szövetségével (HANOSZ) közösen elindította a „Hangszert a kézbe” nevű rendezvénysorozatát, amelynek keretében több városban  
tartottak díjtalanul látogatható interaktív hangszerkiállítást, amit rendhagyó ének-zene órák és egyéb rendezvények kísértek. Ezen kívül a két szervezet működteti az Öröm 
a zene! tehetségkutatót, a HANOSZ pedig azonos néven könnyűzenei iskolát szervez. 

„A zeneoktatás kapcsán elindult egy mozgás, de fontos lenne, hogy minél több egyetemen elérhetô legyen a könnyûzenével kapcsolatos tudás.  
Ehhez pedig szükség lenne módszertanra és ezt ápoló módszertani központra."

Réz György, Majdnem Híres Rocksuli

Több felsőoktatási intézmény is tervezi könnyűzenei témájú képzések beindítását (Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem), a könnyűzenei képzéseket nyújtó  
Kőbányai Zenei Stúdió pedig jelenleg is stabilan üzemel. A zenei képzések mellett iparági szakemberek képzése is folyik több helyen (például: Majdnem Híres Rocksuli,  
Zeneipari Hivatal, Werk Akadémia), az ilyen képzések elvégzése pedig egyre inkább elvárássá vált az elmúlt években. Mindazonáltal a könnyűzene továbbra sem tudott  
bejutni a közoktatásba, így a téma várhatóan a következő években is kiemelt fontosságú marad.

A szakértők által a zeneipar jövőjének szempontjából legjelentősebbnek tartott ügyek a következők:

• Könnyűzene helyzete az oktatásban

• Koncertjegyek ÁFA-ja

• Koncerthelyszínek hiánya

• Az értékhézag (value gap) problémája 

• Hallgatók országos elérése

• Külföldi jelenlét
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Koncertjegyek áfája

A 27%-os magyar áfakulcs nemzetközi összehasonlításban is magasnak tekinthető. Ez komoly terhet ró a zeneipari szereplőkre, akik évek óta küzdenek azért, hogy a  
hangfelvételeket és az élő események belépőjegyeit olyan áron tudják kínálni, ami vonzó a hallgatók és a potenciális közönség számára is. Az ügyben fontos előrelépés 
volt, hogy 2012-ben az alkalmi szabadtéri rendezvények – azaz praktikusan a fesztiválok – belépőjegyeire vonatkozóan az országgyűlés 27%-ról 18%-ra csökkentette 
az áfakulcsot. A „fesztivál ÁFA” bevezetése azonban a nem szabadtéri eseményekre nem vonatkozik, így a csökkentésnek nincs hatása állandó koncerthelyszínek, vagy  
például művelődési házak zenés rendezvényeire. Ezen kívül a nagy, nemzetközi fesztiválok esetén sem feltétlenül jelent végső megoldást, hiszen még a 18%-os áfakulcs is  
magasnak számít nemzetközi összehasonlításban.

Koncerthelyszínek hiánya

Szakmai körökben szintén igen gyakran felmerül, hogy egyre kevesebb az olyan koncerthelyszín az országban, ahol jó technikai és helyszíni adottságok mellett közepes 
méretű fellépéseket és zenei rendezvényeket lehet tartani. Bár ez a trend még a rendszerváltás után kezdődött, még ma is érezteti a hatását. Főként a nagyobb városokban 
és kisebb megyeszékhelyeken van nagy hiány ilyen helyszínekből. Emellett az elmúlt években a fővárosban is elkezdett csökkenni a működő koncerthelyszínek száma,  
köszönhetően például annak a trendnek a következtében, hogy az éjszakai élet elmúlt években bejáratott klubjait egyre nehezebb fenntartani a belvárosi környezetben. 

A Hangfoglaló Program emiatt is támogatja koncerthelyszínek fenntartását és fejlesztését szerte az országban: 2017-ben már 88 pályázót, pályázónként legfeljebb 4 millió 
forint értékben.35 A jól működő program ellenére a koncerthelyszínek problémája várhatóan az elkövetkező években is velünk marad. A továbbiakban is kérdés lesz, hogy 
milyen fenntartható modellben lehet megfelelő minőségű koncerthelyszíneket üzemeltetni az ország különböző pontjain.

Az értékhézag problémája 

Az értékhézag (value gap) kifejezés a digitális piacon jelenleg hiányzó zeneipari bevétel problémáját írja le. Ezt a bevételkiesést az előadók, a szerzők és a zenébe fektetők  
szenvedik el a hirdetésalapú videómegosztó platformok működése miatt, melyek más modellben fizetnek feltöltőiknek a tartalomért, mint ahogyan a többi digitális  
szolgáltató fizet a hangfelvételek használatáért.

Ahogyan ezt korábban is bemutattuk, hazánkban a hirdetés alapú platformszolgáltatók nagy népszerűségnek örvendenek, és további térnyerésükkel az értékhézag  
problémája is egyre fontosabb lesz a magyar piacon. Mivel globális vállalatok szolgáltatásairól van szó, a problémát nemzetállami kezdeményezések szintjén egyelőre nem 
lehet kezelni.

Hallgatók országos elérése

Az országos elérésű médiumoknak továbbra is meghatározó szerepe van abban, hogy milyen zene jut el a lakosság többségéhez az országban. Nem mindegy, hogy mennyi 
országos médiacsatorna működik, és hogy azok milyen elvek alapján válogatják katalógusaikat és lejátszási listáikat. 

„Hiányzik az a láncszem, ami például a burokban élô, jórészt fôvárosi elôadókat összekötné és megismertetné egy szélesebb, országos közönséggel.  
Mi azt tapasztaljuk, hogy erre lenne igény mindkét oldalról."

Szôke Barna, The Qualitons

A médiapiaci változások eredményeképpen a korábbi évekhez képest kevesebb országos médiacsatorna működik, ami azt jelenti, hogy az előadóknak kevesebb lehetőségük  
van zenéiket széles körben megismertetni a hazai közönséggel. A szakértők szerint a kiegyensúlyozott hazai zeneipari működéshez minél több, minél változatosabb  
kínálattal rendelkező országos elérésű médiacsatorna lenne kívánatos. 

Külföldi jelenlét

A magyar zene sikeres külföldi jelenléte régóta olyan cél, ami megmozgatja az iparág szereplőinek fantáziáját. Ez valószínűleg nem véletlen, hiszen a külföldi siker a zene 
területén is együtt járhatna a sportsikerek vagy a filmipar nemzetközi sikerei kapcsán megélt közösségi élményekkel. A sikeres export vonzaná a külföldi befektetéseket, 
amire egyébként nagy szükség lenne egy olyan kis méretű piacon, mint Magyarország. Emellett elősegítené a hazai szakemberek további fejlődését és pozitív hatással lenne 
az iparág egészére. 
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35 Hangfoglaló Program (2017): Magyar klubok és a klubtámogatás rendszere. Hangfoglaló füzetek #1. Elérhető: https://hangfoglalo.hu/uploads/content/files/klubkutat%C3%A1s_f%C3%BCzet_tiszta 
%281%29.pdf
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„A hazai zenekarok nemzetközi képviselete az egyik legfontosabb ügy. Rengeteg tehetséges elôadója, zenekara van az országnak, és rendkívül kicsi hányadukat 
ismerik külföldön is. Szerencsére minden évben fejlôdést mutat ebben a honi zeneipar."

Bánki Nikoletta, MZK Publishing

A sikeres külföldi jelenlét egyik feltétele egy exportot támogató intézményrendszer működtetése. Egy ilyen intézményrendszer felállítása természetesen nem megy egyik 
napról a másikra, annak ellenére sem, hogy hasonló exportiroda már működött az országban a kétezres évek második felében.  

Ez az építkezés kezdődött újra a HOTS létrejöttével, ami összefogja a magyar zene külföldi jelenlétét, miközben segíti az előadókat külföldi szereplések leszervezésében 
és az azokra való felkészülésben. Mindez jó előképe egy középtávon is stabilan és sikeresen működő magyar zenei exportirodának. A HOTS elindulásával párhuzamosan 
létrejött showcase fesztiválok és egyéb kezdeményezések is azt bizonyítják, hogy az iparág elindult a sikeres külföldi jelenléthez vezető úton. 

Bár még rengeteg munkára és támogatásra lenne szüksége az iparág egészének, az elmúlt évek kezdeményezései bizakodásra adnak okot. Ha az építkezés tovább  
folytatódik és a már működő jó gyakorlatok – ideértve a különféle állami programok mellett az iparág egyre erősödő önszerveződését és professzionalizálódását is - a  
jövőben folytatódnak és kiteljesednek, akkor talán az átütő nemzetközi sikerekre sem kell már sokáig várni.
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A JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT FORRÁSOK
Az Artisjus, az EJI és a Mahasz saját adatai
GfK Hungária: ProArt Adatrögzítő eszközök kutatás 2018 
IFPI Global Music Report 2017, 2018
Pollstar 2017 Year End Business Analysis

Szakértői interjúk:
Bágyi Balázs – Magyar Jazz Szövetség
Bajnai Zsolt – Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program
Bánki Nikoletta – MZK Publishing
Bánkuti Dani – Magyar Producer Workshop
Bíró Zsolt - Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete
Chikán Eszter – Launching Gagarin Records & Management
Gallasz Enikő – WM Music Distribution
Gerendai Károly – Music Hungary, Sziget Kulturális Menedzser Iroda

Zenehallgató kérdőív

A HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ megbízásából a felmérést ismét a GfK piackutató cég végezte 2018 májusában. Az online kérdőívet 504 fő töltötte ki, a minta 
település, kor és nem szerinti reprezentatívnak tekinthető a 18-60 év közötti internet-hozzáféréssel rendelkező magyarországi lakosságra.

Zenész kérdőív
A zenész kérdőívet két hullámban, 2017. októberében és novemberében, illetve 2018 májusában vettük fel. Mindkét kérdőív online felületen volt elérhető, 2017-ben 619-en, 2018-ban  
576-an töltötték ki. A kérdőív kitöltői zeneszerzők, szövegírók vagy előadóművészek voltak. A kérdőív egyik hulláma sem tekinthető reprezentatívnak a magyarországi zenészekre.

Hivatkozott internetes források
• http://kreativ.hu/cikk/vege_a_viva_tv_nek  
• http://nmhh.hu/cikk/196004/Retro_Radio_neven_indulhat_majd_az_uj_orszagos_kereskedelmi_radio 
• http://radiosite.hu/category/hallgatotts/
• http://radiosite.hu/helyi-hallgatottsagi-adatok-2018-ii-negyedev/
• http://radiosite.hu/majdnem-mindenki-hallgat-radiot/
• https://24.hu/media/2016/08/01/eldolt-bezar-a-class-fm/ 
• https://24.hu/media/2016/10/28/november-kozepetol-kapcsolodhat-halozatba-a-radio-1/ 
• https://24.hu/media/2017/04/11/elkeszult-a-helyi-es-regionalis-radiok-rangsora/
• https://444.hu/2018/08/15/565-ezres-latogatocsuccsal-zart-a-sziget  
• https://dalszerzo.hu/2017/02/24/nem-egyszeru-betorni-az-europai-zenebe-de-nem-is-lehetetlen-a-hots-es-a-showcase-fesztivalok/ 
• https://dalszerzo.hu/2018/02/23/szintet-lep-a-magyar-konnyuzene-es-az-export-tamogatasa-letrejott-a-konnyuzenei-szolgaltato-iroda/ 
• https://hangfoglalo.hu/uploads/content/files/klubkutat%C3%A1s_f%C3%BCzet_tiszta%281%29.pdf
• https://index.hu/gazdasag/2017/01/13/eladtak_a_sziget_fesztivalt/ 
• https://index.hu/kultur/media/2017/11/10/megvaltozik_a_radiohallgatottsag_merese/ 
• https://index.hu/kultur/zene/2016/10/19/bush_fellepok_kelet-europa_dena_brunettes_shooting_blondes/ 
• https://recorder.blog.hu/2017/12/01/megalakult_a_magyar_zene_erdekeit_kepviselo_music_hungary_szovetseg 
• https://recorder.blog.hu/2018/02/07/a_zeneszerzok_fobunei_beszamolo_a_dalszerzo_exporol
• https://www.eji.hu/cikkek/cikk/az_eji_jogerosen_pert_nyert_a_deezer_ellen.html 
• https://www.portfolio.hu/vallalatok/megszavazta-az-europai-parlament-a-szerzoi-jogi-szabalyozasi-tervezetet.297642.html
• https://www.theguardian.com/travel/2018/apr/06/10-best-music-festivals-europe-probably-never-heard-of 
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Kádár Tamás - Sziget Kulturális Menedzser Iroda
Maximillian Sinclair – Dalmata Daniel Label
Oszkó-Jakab Natália – Művészetek Völgye Fesztivál
Réz György – Majdnem Híres Rocksuli
Szinger András - Artisjus
Szőke Barna, G. Szabó Hunor - The Qualitons
Temesi Berci - EJI választmányi és jogdíjbizottsági tag, producer
Weyer Balázs – Hangvető Zenei Terjesztő Társulás

PwC Global Entertainment & Media Outlook 2018-2020
Kantar-Hoffmann Mediameter rádiós hallgatottsági adatok 2016-18
Inspira Media research rádiós hallgatottsági adatok 2017
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