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ZENEIPARI JELENTÉS
Magyarországon először készült el a Zeneipari jelentés, amely a ProArt megbízásából a
szórakoztatóiparnak azt az ágát vizsgálja, amelyik könnyűzenét szerez, vesz fel, ad ki,
közvetít vagy állít színpadra. Először teszünk kísérletet arra, hogy a piaci alapon működő
magyar szórakoztató zene közönségét, keresletét és kínálatát a keletkező jövedelmek
áramlása szerint, a hozzáadott érték, befektetések és foglalkoztatási hatás rétegei szerint
mutassuk be és értékeljük. A magyar zeneipart amerikai és európai példák szerint, azokkal
összevethető szerkezetben, regionális kitekintéssel mutatjuk be.
A XX. században a zeneipart olyan mértékben uralta a lemez
ipar, hogy a két kifejezést gyakran szinonimaként használták.
Ma világszerte újra az élőzene adja a zenészek jövedelmének
nagyobb részét. A magyar zeneipart ezért nem lemezipar-központúan, hanem három jövedelemáramlási ág, vagyis a szerzői
jogi jövedelmek, a hangfelvételek jövedelmei, illetve az élőzenei
jövedelmek szerint tárgyaljuk. Évszázadunk elején az internet
elterjedése és a technológiai változások drámai mértékben alakították át a három jövedelemáramlás viszonyát. A szórakoztatóipart különösen sújtó gazdasági világválság további adaptációs
kényszert teremtett.
A magyarországi zeneipar 2014-ben rendelkezik olyan erősségekkel, amikre támaszkodva elindulhat a növekedés. A magyar zenei
kultúra szempontjából kiemelkedő jelentősége van annak, hogy
a gazdasági nehézségek ellenére a magyar zenei repertoár gyors
ütemben bővül. Magyarországon majdnem az európai átlagnak
megfelelő számú alkotó, majdnem az európai átlagnak megfelelő
számú új művet hoz létre, és elsősorban az Artisjus tevékenységének köszönhetően a szerzők jövedelmének mértéke is közelít
az európai átlaghoz.
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Az első stratégiai kihívás: a magyar
közönség visszacsábítása a színpadokhoz

Az új magyar zenei művek nehezen találnak utat a magyar közönséghez. Magyarországon európai viszonylatban nagyon szűk
a koncertlátogató közönség nagysága, a koncertlátogatás gyakorisága, ami a zeneipar legfontosabb és legnagyobb hozzáadott

értékű részének lehetőségeit korlátozza. Mivel a lemezipar hanyatlását követően a koncertekről származik a zeneipar bevételeinek a
döntő része, így elsősorban a magyar élőzenei élet fellendítésében
látjuk a legnagyobb jövedelmezőségi és foglalkoztatás-bővítési
potenciált. Az egyik legfontosabb stratégiai kihívás ezért a magyar
közönség visszacsábítása a színpadokhoz.
A magyar koncertszervező szakmának vannak fontos erősségei.
Az élőzene területén Magyarországon igazi sikertörténetnek tekinthető a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., amely a Sziget
és más kiemelt fesztiváljai segítségével hatalmas közönséghez
juttatja el az élőzenét, és amely már 2011-ben elnyerte a legrangosabb európai fesztiváldíjat. A klubéletben hasonlóan sikeres az
A38 Nonprofit Kft. által működtetett A38 hajó, amely 2012-ben
a Lonely Planet közönségszavazásán nyerte el a világ legjobb
klubjának járó címet. Ezek a nemzetközi sikertörténetek azért
fontosak, mert e helyszínek jelentős részesedést tudnak kihasítani a mintegy 41 millió fős európai koncertturista-piacból, és
ezzel jelentős szolgáltatás-exportot hajtanak végre a magyar zenei élet számára. Ezek a vállalkozások, a Müpával és más rangos,
főleg budapesti helyszínekkel együtt igen jelentős külföldiektől
származó jegybevétellel, vagyis nemzetgazdasági szempontból
exportbevétellel járulnak hozzá a magyar zeneipar jövedelmeihez. Csak a hatalmas látogatottságú és költségvetésű Sziget
Fesztivál több mint 9000 embernek jelent legalább időleges
megélhetési forrást. A külföldiek jelentős magyarországi koncertköltései nélkül a jelenlegi élőzenei kapacitások nem lennének
fenntarthatók. Ezt a külföldiektől áramló bevételt kellene a hazai
közönség jobb kiszolgálása felé terelni.

1

2

A második stratégiai kihívás: javítani
a zenészek jövedelmi viszonyait és anyagi
biztonságát

Felmérésünk szerint a magyar könnyűzenészek 63%-ban a fellépti díjakból élnek, és a lemezek, ajándéktárgyak eladása is egyre
nagyobb mértékben a koncertekre és fesztiválokra összpontosul.
Az is kimutatható azonban, hogy a színpadon zajló élőzenei műsorok száma folyamatosan csökken, így ezekbe egyre nehezebb
bekerülni. A magyar zeneipar számára a legnagyobb kihívást az
jelenti, hogy a zenészeket miként lehet minél több fellépéshez,
ezen keresztül pedig minél több fellépti díjhoz juttatni.
A zenészek karrierjük során több száz helyről szereznek változó mértékű jövedelmet, atipikus formában dolgoznak, és gyakran nem érik el a nyugdíjjogosultságok megfelelő szintjét, vagy
nem megoldható a nyugdíjjogosultságaik megfelelő igazolása.
Elsősorban az öngondoskodás hiánya, a rendszerváltás előtti viszonylagos szociális biztonság körülményei között elhanyagolt
járulékfizetés, a kényszervállalkozói lét, a jövedelmek rendszertelensége és alacsony összege valós problémákat jelentenek. Az
Artisjus és az EJI szociális forrásai azonban az elmúlt években
ezeknek a problémáknak a kezeléséhez a törvényi változások miatt már nem voltak elégségesek. Ezen a területen ezért indokolt
volna az állami szerepvállalás bővítése.

örömének elsajátítására. Az iskolákban együtt van az a kortárs
közeg, amelyből egymást inspiráló zenekarok alakulhatnak ki.
A zeneipar szereplőinek ezért fontos feladata, hogy keressék
a középiskolákban, a zeneiskolákban, a felsőfokú oktatási intézményekben azokat a partnereket, akik a mai igényeknek
megfelelő, korszerű oktatási programok kidolgozásában részt
vehetnének.
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A negyedik stratégiai kihívás: a hangfelvételek jövedelmezőségének a javítása

Az élőzenei alágazatnál is nehezebb helyzetben van a tizenöt
évi folyamatosan szűkülést követően a gödör alját elért magyar lemezipar. A hangfelvételek elkészítése nagyon befektetés-igényes és nagyon kockázatos tevékenység, amelyben
Magyarországon különösen nehéz anyagi megtérülést elérni.
Ez azért különösen nagy probléma, mert az egyre szűkülő, és
nagy élőmunkaigényű színpadokra lényegében nem lehet feljutni
megfelelő minőségű hangfelvételek nélkül. Az egyes lemezek és
hangfelvételek költségvetése is folyamatosan csökken, ami sok
esetben a minőség rovására megy.

Mindeközben a magyar közönség legnagyobb része továbbra is
A harmadik stratégiai kihívás: növelni az a hangfelvételeken keresztül találkozik a magyar zenével, a hangaktívan zenélők számát a lakosság széle- felvételek közönsége pedig lényegesen nagyobb a koncertekénél.
A rádió évtizedek óta az egyik legfontosabb zeneforrás, amit
sebb köreiben
több-kevesebb rendszerességgel 6,32 millió ember hallgat. A magyar
Az európai koncertközönség legaktívabb részét azok alkotják, felnőtt lakosság kb. 38%-a másol és tölt le hangfelvételeket, és már
akik saját maguk és szűkebb környezetük szórakoztatására százezrek használnak internetes zenei streaming szolgáltatásokat is.
zenélnek, énekelnek – Magyarország mindkét területen az európai sereghajtók közé tartozik. Ők azok is, akik az alkotók, 2014-ben igen lendületes növekedésnek indult a digitális értékesíelőadók körét folyamatosan megújítják, amikor egy-egy pro- tés, de a magyar hangfelvételeknek az új, hazánkban is hatalmas
dukciójuk a szűkebb környezet szórakoztatásán túlmutatóan közönséget meghódító streaming szolgáltatások – a Spotify, a
sikeressé válik. A kilábaláshoz tehát az egyik kulcsot az aktív Deezer, valamint Google Play és a YouTube – jóvoltából több tízrészvétel növelése: a hangszeres zene, az éneklés megszeret- milliós repertoárral versenyezve kell hogy megállják a helyüket.
A fogyasztók számára még soha nem volt ekkora kínálat elérhető
tetése jelentheti.
Magyarországon, ráadásul egy-két gombnyomással.
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A kreatív iparágak teljesítményének fokozásához elengedhetetlen, hogy az oktatás és nevelés az alkotás örömét megismertesse. Fontos tehát a felvett magyar repertoár bővítése és a hangSzámos európai országban megszokott, hogy a középiskolákban, felvételek jövedelmezőségének a javítása, különösen a digitális
egyetemi kollégiumokban jól felszerelt próbaterem áll rendelke- csatornákon keresztül.
zésre, ahol komolyzenét, könnyűzenét és elektronikus zenét is
lehet játszani. Az iskola és a kollégium ideális helyszín a zene
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Az ötödik stratégiai kihívás: fenn kell tartani a közös jogkezelés hatékony működését

A hangfelvételek terén is kiemelkedő a közös jogkezelés jelentősége: a közép-európai lemezipar legfontosabb bevételi
forrását a rádiós, tévés közönség, és a legális otthoni másolás
kompenzációját jelentő jogdíjak jelentik, ami döntően a közös
jogkezelésen keresztül, a Mahasz, az EJI és az Artisjus révén jut
el a hangfelvételek tulajdonosaihoz. Ez a jövedelemáramlás, bár
arányaiban európai szinten is jelentős, de a hazai piac méreteiből adódóan volumenében így is alacsony a fejlett piacokhoz
képest, és önmagában még nem teszi lehetővé a magyar zenei
repertoár megfelelő minőségű felvételét és terjesztését. A fejlett
piacokhoz képest kritikusan alacsony legális fizikai és digitális
értékesítés miatt mégis kiemelkedő szerepe van a magyar repertoár jövedelmezőségének fenntartásában, így különösen fontos,
hogy a közös jogkezelés és az ebből származó jövedelmek sikeres fenntartását, lehetőség szerint további növelését is minden
eszközzel segítsék mind az iparági, mind az állami szereplők.
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A hatodik stratégiai kihívás: megfelelő
állami szerepvállalás

A program kidolgozása és meghirdetése előtt a közös jogkezelő
szervezetek és a zenésztársadalom jelentős része kifogásolta,
hogy a törvényhozás a kiesett jogdíjbevételeket kompenzáló
üreshordozó-díjrendszerből, azaz a szerzők, előadók és hangfelvétel-készítők piaci bevételeiből azok egynegyedét elvonta,
és kulturális célú felhasználásra az NKA-hoz irányította. A CSTP
forrását kizárólag ezek a jogdíjak biztosítják, így egy sajátos helyzet jött létre, amelyben a jogosultak, említett kifogásuk fenntartása mellett, a program céljait viszont széles körben támogatják.
A helyzet javítását szolgálná, ha az állam elmozdulna a jelenlegi
helyzettől, amelyben tisztán szerzői, előadói és kiadói források
táplálják a könnyűzene állami fejlesztési programját. Javasoljuk a
nyitást a nyugat-európai jó gyakorlatok felé, kérve, hogy – Finnországhoz hasonlóan – legalább azonos összegű állami forrást is
biztosítsanak a könnyűzene támogatásához. Emellett, a magyar
zeneipar fejlődéséhez elengedhetetlen volna az élőzene jelenlegi
jogi környezetének áttekintése a teljes iparág bevonásával. Különösen az áfakulcsot, a zenészekre vonatkozó egészségbiztosítási
és nyugdíjbiztosítási problémák kezelését, illetve a hazai szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek munka- és rendezvénybiztonsági
szabályainak megfelelőségét és egyszerűségét kellene vizsgálni.

Végül kimagasló szerepe és felelőssége van az államnak az iskolai
Az elmúlt évek legfontosabb könnyűzenét érintő változása az zeneoktatás fejlesztésében, amely biztosítja a kiemelkedő teNKA-támogatások kiterjesztése a könnyűzenei területre a Cseh hetségek időben való felismerését, és emellett a minőségi zenét
Tamás Program keretében. Egy könnyűzenét támogató program felismerő és igénylő közönség nevelését is.
létrehozását a zenei érdekképviseletek egyébként hosszú ideje
igényelték, mivel Magyarországon európai összehasonlításban különösen kevés kultúrpolitikai támogatási eszköz állt rendelkezésre
a zenészek projektjeinek támogatására.
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A ZENEIPAR HELYE A KREATÍV IPARÁGAKON BELÜL
A 2008-as nagy gazdasági világválságot követően különösen nagy érdeklődés övezi
a kreatív és kulturális iparágakat. Az elmúlt hét év megmutatta, hogy az olcsó munkaerőre épülő globális gazdasági versenyben a gazdag Európa a világ más régióihoz
képest sok tekintetben kevéssé versenyképes, de a kreatív és kulturális területeken
versenyelőnyben van.
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Ezen a területen különösen sok mikro- és kisvállalkozás aktív,
és a kreatív dolgozók rugalmasabb keretek között végzik tevékenységüket. Mindezek eredményeként az európai kreatív- és
kulturális szektor jelentősége az európai foglalkoztatottság és
a GDP előállításában felértékelődött a többi ágazathoz képest.
A zeneipar ezen a területen belül is a legjelentősebb foglalkoztatónak mondható.
A kreatívipari vállalkozásokra és a kreatív emberekre is jellemző,
hogy egy-egy ötlet mentén szakágazati, tevékenységi határokat
átlépve hoznak létre új, értékes alkotásokat. Ezért sem a kreatív
vállalkozások, sem a kreatív foglalkoztatottak megtalálása nem
egyszerű a nemzeti statisztikai rendszerekben. Tovább nehezíti
a KKI szemléletű elemző munkát, hogy a KKI vállalkozások Európa-szerte és Magyarországon is többnyire mikrovállalkozások, és
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így nem szerepelnek a rendszeres statisztikai adatgyűjtésekben.
A Zeneipari jelentés elkészítésekor ezért nemigen támaszkodhattunk a KSH rendszeres adatközléseire.
A KKI iparágak teljesítményének mérésére viszonylag pontos
statisztikák állnak rendelkezésre azokban az országokban, ahol a
gazdasági kormányzat ezt igényelte (pl. Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztria) és létrehozta azokat a statisztikai rendszereket
– például a kulturális szatellit-számlák rendszerét, vagy valamilyen kreatívipari adatgyűjtést–, amelyek lehetővé teszik ezekre
a szektorokra statisztikák készítését. Az ilyen adatgyűjtések 4-5
év alatt már látványos eredményeket tudnak hozni. Azt reméljük,
hogy a Zeneipari jelentés hozzájárulhat az erre irányuló magyar
erőfeszítések sikeréhez.

A ZENEIPAR SZERKEZETE
A Zeneipari jelentés a zeneipar vizsgálatánál az Egyesült Államokban és az Európai
Unióban is elfogadott három jövedelemáramlási modellt alkalmazza. A zeneipar
legrégebbi és logikailag is első helyen álló ágazata a zeneműkiadás és a szerzői
jogkezelés. A zeneműveket az élőzenei és a rögzített zenei ágazatban is elkíséri
a szerzői jogvédelem.
A zene elsősorban rögzített formában (hangfelvételen), hanglemezen vagy más hordozón, rádió- és tévésugárzásban, online eszközökkel, szórakozóhelyeken és nyilvános területeken
háttérzeneként jut el a közönségéhez. Jelenleg világszerte az
élőzene jelenti a könnyűzene legnagyobb bevételi forrását. Az
Egyesült Államok és Nagy-Britannia zenei piacán 2008-2009
körül vette át az élőzene a vezető szerepet a lemezipartól.

A huszonegyedik század első két évtizedének útkeresésére
jellemző, hogy a zeneipari tevékenységek közötti határok
elmosódnak. Így a zeneműkiadók egyre gyakrabban vesznek
részt az élőzenei színtér szervezésében, a hangfelvételek
közönséghez juttatásában is, és persze sikeres zenekari menedzsmentek gyakran veszik kezükbe a művek és hangfelvételek képviseletét.

A MAGYAR ZENEI REPERTOÁR
A magyar közönség a globális közönséghez hasonlóan mindig új szórakozásra vágyik.
Az a közel tízezer ember, aki aktívan részt vesz a magyar könnyűzenei kínálat megteremtésében, mintegy 15 ezer új művet alkot évente, aminek körülbelül a fele kerül
hangfelvétel formájában rögzítésre. A rögzített zene egy része szerzői kiadásban jut
el zenehallgatásban intenzívebben részt vevő közönséghez. A szerzői kiadások kisebb,
és a hangfelvétel-kiadói gondozásban megjelenő rögzített zene nagyobb része viszont
a rádió- és tévésugárzáson, illetve a háttérzenei szolgáltatókon keresztül a lakosság
szélesebb köréhez is eljut. Az új művek döntő részét a magyar zenészek a koncerteken
és fesztiválokon is bemutatják a közönségnek.
2500
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7500

10 000

12 500

15 000

ÚJ ZENEMŰ (15 597)

Új dalok és
hangfelvételek
2013

ÚJ HANGFELVÉTEL (9700)

Mű/track szám,
darab
KERESKEDELMI FORGALOMBA
7500

DEMO
2200

Az Artisjushoz 2013-ban 15597 mű elkészültét jelentették be a amiből mintegy 7500 kerül zeneként szélesebb közönség elé. Becszeneszerzők és szövegírók. Felméréseink alapján ezekből évente lésünk szerint további 2300 nyilvánosságra hozott demófelvétel
körülbelül 9700 új hangfelvétel (rögzített előadás, track) készül, jut el egy szűkebb közönséghez. A reklám- és filmzenei felvételek
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száma 1-2 ezer lehet. A magyar zenei repertoárnak világszerte
vannak nagy becsben tartott, és nagyra értékelt elemei, de a
kiaknázott magyar repertoár világviszonylatban kicsi. A zenei
művek globális nyilvántartásába vett magyar repertoár mérete
egy ezrelék körüli, ami a magyar népesség és a magyar gazdaság globális részesedésénél is kisebb. Ahhoz, hogy a magyar

zeneipar itthon és a nagyvilágban is versenyképes legyen, biztosítani kell, hogy folyamatosan nagyszámú és jó minőségű
új magyar mű szülessen. A könnyűzenei műfajok zeneipari
léptékű kihasználásához elengedhetetlen a magyar repertoárba történő folyamatos befektetés.

A MAGYAR ZENE HAZAI KÖZÖNSÉGE
Magyarországon mintegy kétmillió ember vesz részt aktívan a zenei életben, jár koncertre,
fesztiválra és vásárol új lemezeket, és énekeli el vagy játssza el hangszeren kedvenc és saját
műveit. Ez a zene iránt intenzívebben érdeklődő közönség fizikai hordozókon, digitális
másolatokon, az egyre szélesebb körben használható, korlátlan hozzáférést kínáló zenei
streameken is hallgatja a zenét. A teljes zenehallgatásban időarányosan körülbelül azonos
súlyt képvisel ezekhez a rádióban, tévében és a nyilvános terekben játszott háttérzene,
amelyek közönsége viszont lényegesen szélesebb az intenzíven válogató közönségénél.
Hangfelvétel-értékesítés:
fizikai – digitális arány
Arányszám
évekre lebontva,
százalék

2012

FIZIKAI 97% DIGITÁLIS 3%

2013

FIZIKAI 94% DIGITÁLIS 6%

Az első magyar Zeneipari jelentés egy olyan időszakot mutat be,
amikor a magyar hangfelvétel-kiadóknak a jogellenes internetes
felhasználások utáni sokkból felébredve újabb megrázó fejlemén�nyel kell szembenézniük: a magyar repertoárral versenyző, külföldi
hangfelvételek soha nem látott bőségével. A hazai piacra 2012-tól
folyamatosan belépett online szolgáltatók jóvoltából ma több
zene érhető el, mint valaha.
A Mahasz lemezeladási statisztikáiban 2000 óta csökkenő fizikai
lemezeladások számát az alacsony bázisról gyorsan növekvő digitális eladások 2013-ig nem tudták ellensúlyozni. 2008 és 2013 között
53 százalékkal csökkent az eladott hangfelvételek száma, és még
6

2014

FIZIKAI 65% DIGITÁLIS 35%

digitális formátumok
fizikai hanghordozók

2011-13 között is 34% volt a volumencsökkenés. A Mahasz adatai
alapján 2013-ban mintegy 16,6 millió dal került fizikai hordozón,
és 1,1 millió digitális formátumban a vásárlókhoz. A fizikai-digitális
példányok aránya 2012-ben 97:3, 2013-ban 94:6 volt, 2014-ben az
arány 65:35 körüli, ami igen jelentős elmozdulás, de még mindig
távol áll a fejlett piacokra jellemző értékektől.
Egy frissen végzett, nagy mintájú, de nem reprezentatív felmérés arra világít rá, hogy 2014-ben Magyarországon is a digitális
streaming (ezen belül elsősorban a YouTube) vezet a zenehallgatási időmérlegben a 15-34 éves korosztályban is – sőt, ebben
a mintában a 35–44 éves korosztályban is.

A magyar zene hazai
közönsége
Életkor/időarány,
százalék

15–24

RÁDIÓ, TV 12% DIGITÁLIS 81%
FIZIKAI 7%

25–34

RÁDIÓ, TV 19% DIGITÁLIS 72%
FIZIKAI 9%

35–44

RÁDIÓ, TV 23% DIGITÁLIS 65%
FIZIKAI 12%

rádió- és tv-műsorok
fizikai hanghordozók
digitális formátumok

45–54

RÁDIÓ, TV 30% DIGITÁLIS 57%
FIZIKAI 13%

55–64

RÁDIÓ, TV 35% DIGITÁLIS 38%
FIZIKAI 27%

65+

RÁDIÓ, TV 39% DIGITÁLIS 25%
FIZIKAI 36%

ÉLŐZENE: A ZENÉSZ ÉS
A MAGYAR KÖZÖNSÉG TALÁLKOZÁSA
A kiváló adottságok ellenére a magyar zene közönsége regionális és európai kitekintésben kicsi. A magyar élőzenei színtér a globális trendeket felerősítve követi. A nagy költségvetésű és látogatószámú rendezvények a produkciók egyre értékesebbé válásával
akár csökkenő közönségszám mellett is nagyobb árbevételt tudnak elérni. Ezen a téren
Budapest olyan nemzetközileg is jegyzett, kiváló hazai cégekkel van jelen, mint a Sziget,
az A38, és a világ legnagyobb koncertszervezőjének, a Live Nationnek a regionális központja is fővárosunkban található. Ugyanakkor a kisebb klubok, a művelődési házakban
tartott rendezvények száma csökken. Ennek a jelenségnek nagyon kedvezőtlen hatása,
hogy a vidéki lakosság és a zenekarok találkozási lehetősége egyre csökken, továbbá a
zenészek megélhetése szempontjából kritikus turnézási lehetőségek is fogynak.
Az élőzene legsúlyosabb problémájának azt látjuk, hogy a
magyar adópolitika a különösen nagy élőmunka-igényű élőzenére európai összehasonlításban a legmagasabb hozzáadottérték-adót veti ki, ami miatt a környező országokhoz
képest 15-30 százalékkal drágábbak a zenei rendezvények. Ezt

a magyar háztartások többsége nem tudja megfizetni. További
súlyos problémát okoz, hogy Magyarországon nagyon kevesen
zenélnek és énekelnek, és az aktív zenei részvétel hiányában a
koncertlátogatások gyakoriságában is megmutatkozik a nemzetközi összehasonlításban alacsony intenzitás.
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7843

SAJÁT RENDEZÉSŰ KLUBKONCERT

90

1543

SAJÁT RENDEZÉSŰ KLUBKONCERT

MODERN KOMOLYZENE

10 299

ZENÉS MULATSÁG

7432 (-5.2%)

2014

KIEMELT KÖNNYŰZENEI KONCERT

EGYÉB KÖNNYŰZENEI
RENDEZVÉNY

76 (-15.6%)

2008 (-0.3%)

KIEMELT KÖNNYŰZENEI KONCERT

1508 (-2.3%)

MODERN KOMOLYZENE

10 632 (+3.2%)

ZENÉS MULATSÁG

EGYÉB KÖNNYŰZENEI
RENDEZVÉNY

Könnyűzenei és kortárszenei
rendezvények száma
Rendezvények számának
változása 2012-ről 2013-ra,
alkalom

2012-es adat
2013-as adat

A zenei rendezvénykínálat folytonosságát a koncertszezonban
mintegy 600 zenei klub és vendéglátóhely, illetve mintegy 1250
művelődési ház, központ biztosítja a könnyűzenében. A látszólag nagyszámú állandó helyszín csalóka: Magyarországon Budapesten kívül legfeljebb 10-15 olyan állandóan üzemelő zenei
klub van, ahol nagyobb belföldi vagy akár külföldi produkciókat is különösebb előkészület vagy befektetés nélkül színpadra
tudnak állítani. A koncertszezon szeptembertől májusig tart, a
nyári kínálatot pedig a júniustól augusztusig tartó 12 hetes fesztiválszezon teremti meg. Ezen a területen Magyarország nemzetközi viszonylatban is versenyképes kínálattal rendelkezik.

A fesztiválok a nyári szabadságolási szezonhoz igazodnak. Európában mintegy 41 millió polgár szokott zenei rendezvényekhez
kötődően utazni, az ő kiszolgálásukért hatalmas verseny alakult ki.
Az Eurobarometer felmérése alapján Magyarországon körülbelül 1,9
millió ember jár koncertre, ami az európai közönség 1,3 százalékát
jelenti. A magyar lakosságnak csupán 19,5%-a megy el évente legalább egy koncertre, szemben az európai átlagos 29%-os értékkel.
A koncertközönség önmagában egy fontos adottság, de az
iparági bevételeket a közönség létszáma, a koncertlátogatás
gyakorisága, és a jegyek átlagára együttesen befolyásolja. Mivel
Magyarország mindhárom mutatóban elmarad az európai át-
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lagtól, ezért a magyar élőzene helyzete halmozottan hátrányos
európai és regionális kitekintésben is.
A koncertlátogatás egyrészt zenei érdeklődés, másrészt
anyagi helyzet függvénye. Mivel a közép-európai országokban
a lakossági jövedelmek elmaradnak az európai átlagtól, általában a koncertlátogatási intenzitásnak az anyagi komponense
kedvezőtlen. Ennek ellenére a magyarországihoz hasonló, vagy
csak kis mértékben magasabb lakossági jövedelmeket termelő
Szlovákia piaci növekedést tud felmutatni, Horvátországban pedig legalábbis 2013-ig igen magas maradt a látogatási intenzitás.

A koncertlátogatás nem csak anyagi kérdés: Szlovéniában többet
járnak az emberek koncertre, mint a gazdagabb Ausztriában és
Németországban. Magyarországon, az ország lakosságát figyelembe véve, 2,3 millióval kevesebb koncertjegy fogy, mint ami az
EU átlagértéke alapján kijönne.
A koncertszervezők számára nagyon nagy problémát jelent,
hogy a koncertjegyeket egész Európában Magyarországon terheli a legmagasabb mértékű áfa. Mindez a koncert keresletre és
kínálatra is negatívan hat.

A ZENEI KOLLEKTÍV ÉLMÉNY:
A MAGYAR LAKOSSÁG AKTÍV ZENEI RÉSZVÉTELE
A magyar zeneipari kereslet és a magyar zeneipar utánpótlásának az egyik legnagyobb
gátja jelenleg a magyar lakosság zenei részvételének alacsony aránya.
A zenei értelemben aktív európai lakosság nagyobb része az
elmúlt 12 hónapban énekelt – baráti, családi vagy egyházi közösségben, színpadon vagy próbateremben, otthon. A 15 évnél
idősebb európai felnőttek 12,5%-a, mintegy 52 millió európai
polgár szokott énekelni. Dániában 35%, Svédországban 26%,
Finnországban 24%, Szlovéniában 20% és az igen jelentős zenei piaccal rendelkező Franciaországban ez az arány 17%, Magyarországon viszont csak 5% – Málta után a legalacsonyabb.

A hangszeres zenei életben mintegy 34 millió európai
felnőtt vesz részt, vagyis a 15 éven felüli európai lakosság
8,1 százaléka. A toplistában Svédország, Dánia, Luxemburg,
Finnország és Hollandia található 18,2-14,1 % közötti arán�nyal. Magyarország ezen a téren is kritikusan alacsony 2,8%os értékével csak Bulgáriát előzi meg.
Azok, akik maguk is részt vesznek a vokális vagy hangszeres zenei életben, lényegesen nagyobb valószínűséggel és

Zenei aktivitás
az EU országaiban
zenélési rangsor
koncertlátogatási
rangsor
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többször mennek el koncertre. Magyarországon a hangsze- resebb látogatások esetében is megvan. A régió többi országáresen zenélők köréből 19%-kal többen mennek el évente 1-2 ban nemcsak többen zenélnek, de az aktív zenei részvétel még
koncertre, mint a nem zenélők köréből, és a többlet a rendsze- gyakoribb, rendszeresebb koncertlátogatásokban is testet ölt.

BEVÉTELEK ÉS HOZZÁADOTT
ÉRTÉK A MAGYAR ZENEIPARBAN
A magyar zeneipar legtöbb bevétele és hozzáadott értéke az élőzenei területen keletkezik.
Az élőzenei bevételeket 28 milliárd forintra, az élőzene hatását a bruttó hazai termékhez a
vendéglátóipari és turisztikai továbbgyűrűző hatások miatt pedig önmagában 40-50 milliárd
forintra becsüljük. A szerzői jogi ág hozzájárulása a GDP-hez 2-3 milliárd forint lehet. A KSH az
évtized elején 2 milliárd körüli hozzáadott értéket mutatott ki a hangfelvétel- és zeneműkiadói
szakágazatban. Ennek mértéke 2013-ban vélhetően alacsonyabb volt.
A szerzői ág bevételei Magyarországon legnagyobb részben
közös jogkezelésből származó, kisebb részben közvetlen vagy
zeneműkiadói közvetítéssel elért bevételek. A szerzői bevételek
mintegy 90%-a az Artisjus közös jogkezeléséből származik, ami
több százezer engedélyezett felhasználás értékét tartalmazza. Az
Artisjus által a magyar szerzőknek kifizetett mintegy 2,6 milliárd
forint a zenei alkotók bevételének egynegyedét adja.
Zeneműkiadói tapasztalatok szerint az egyedi megállapodásokon alapuló értékesítések a közös jogkezeléshez képest 5-11%
többlet szerzői jogi jövedelmet képesek termelni Magyarországon. Így a magyar filmes, reklámfilmes, játékszoftver és színházi
felhasználás piaca akár 350-700 millió forint értékű is lehetne, de
jelenlegi fejlettségi szintjén ennél lényegesen kisebb.

A hangfelvétel-ág bevételeire rátérve ki kell hangsúlyozni,
hogy a magyar lemezipar értékesítései 2000-2013 között csökkenő trendet mutattak. Nemcsak reál, de nominális értékben is
jelentősen csökken a lemezértékesítési bevétel, amit a digitális
eladások növekedése eddig nem volt képes kompenzálni. A lemezipar bevételkiesésének egyik fontos oka az otthoni másolás
és illegális letöltések, másolások formájában a háztartásokba került nagy mennyiségű, jogdíjbevételt nem eredményező
hangfelvétel. Ennek a kisesésnek az európai és hazai szabályok
alapján történő részbeni kompenzálása az üreshordozó-díjrendszeren keresztül a magyar közös jogkezelő szervezetek
egyik legfontosabb feladata, ez egyben a magyar zenei élet
egyik legfontosabb anyagi forrása is.

5 MRD

Összesített
hangfelvételpiaci statisztika

4 MRD

Év/bevétel,
Forint

3 MRD

fizikai értékesítés
2 MRD

digitális értékesítés
szinkronizáció

1 MRD

2008
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A digitális tartalomfogyasztás terén Magyarország elmarad a
fejlett európai piacoktól, aminek az egyik oka a magyar háztartások rosszabb digitális eszköz- és szélessávú internet ellátottsága.
A digitális szakadék csökkenésével a jogosított digitális tartalmak
mennyisége az európai trendnek megfelelően gyorsan nő, de a magyar digitális eladások összvolumene 2013-ban még így is nagyon
csekély volt. 2014-ben már számottevő növekedés tapasztalható,
de a digitális szegmens növekedése még nem tudja ellensúlyozni a fizikai eladások veszteségét. A digitális tartalmak körében is
viszonylag alacsony a közvetlenül a fogyasztó által megfizetett
tartalom, szemben a fogyasztók számára ingyenes, reklámok által

finanszírozott tartalommal. 2012-ben Magyarországon is megjelentek a reklámbevételből finanszírozott streaming szolgáltatók,
amelyek ugyan növelik a jogosított digitális fogyasztást, de a mögöttük kialakulatlan reklámpiac miatt még kevés bevételt hoznak.
A globális lemezipar, és különösen a közép-európai lemez
ipar számára az elmúlt években különösen fontossá vált
a közös jogkezelés. Azt a szerepet, amit Észak-Európában, NagyBritanniában vagy Svájcban a digitális eladások töltenek be, Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban és a régió többi
országában a közös jogkezelés tölti be – legalábbis arányaiban.

Hangfelvétel-ipari
bevételi arányok
Bevételi ágak jelentősége,
százalék
nyilvános előadás

MAGYARORSZÁG

HORVÁTORSZÁG

SZLOVÁKIA

NYILVÁNOS 42% FIZIKAI 44%
DIGITÁLIS 14%

NYILVÁNOS 38% FIZIKAI 35%
DIGITÁLIS 27%

NYILVÁNOS 37% FIZIKAI 43%
DIGITÁLIS 19% SZINKRONIZÁCIÓ: 1%

fizikai értékesítés
digitális értékesítés
szinkronizáció

CSEHORSZÁG

HOLLANDIA

FRANCIAORSZÁG

AUSZTRIA

NYILVÁNOS 32% FIZIKAI 42%
DIGITÁLIS 25% SZINKRONIZÁCIÓ: 1%

NYILVÁNOS 12% FIZIKAI 81%
DIGITÁLIS 7% SZINKRONIZÁCIÓ: 3%

NYILVÁNOS 18% FIZIKAI 45%
DIGITÁLIS 36% SZINKRONIZÁCIÓ: 1%

NYILVÁNOS 13% FIZIKAI 64%
DIGITÁLIS 22% SZINKRONIZÁCIÓ: 1%

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

LENGYELORSZÁG

SVÉDORSZÁG

NÉMETORSZÁG

NYILVÁNOS 12% FIZIKAI 42%
DIGITÁLIS 44% SZINKRONIZÁCIÓ: 2%

NYILVÁNOS 10% FIZIKAI 72%
DIGITÁLIS 17% SZINKRONIZÁCIÓ: 1%

NYILVÁNOS 10% FIZIKAI 16%
DIGITÁLIS 72% SZINKRONIZÁCIÓ: 2%

NYILVÁNOS 7% FIZIKAI 70%
DIGITÁLIS 22% SZINKRONIZÁCIÓ: 1%
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BEFEKTETÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK
A MAGYAR LEMEZIPARBAN
A magyar lemezipar erőn felüli erőfeszítéseket tett arra, hogy a majd egy évtizeden át tartó
iparági recessziója mellett frissen tartsa a magyar hangfelvétel-repertoárt, és folyamatosan új
dalokkal lássa el a közönséget. A magyar lemezipar beruházási rátája meghaladja a legtöbb
iparágét, sőt, adataink szerint a nemzetközi lemeziparét is. A magyar szerzők, előadóművészek
maguk is jelentős beruházásokat eszközölnek az anyagi tartalékait felélt szektor befektetéseinek
pótlására. A hangfelvételek elkészítését az egyre terjedő nemzetközi gyakorlatnak megfelelően
gyakran a turnébevételekből vagy a zeneműkiadók költségvetéséből keresztfinanszírozzák.
A lemezipar tapasztalatai szerint az elmúlt évtizedekben a
hangfelvételek mintegy 10%-a termelte ki a többi 90% elkészítésének a költségét is. Az üzleti egyensúlyt az jelentette,
hogy folyamatosan magas befektetési arány mellett sok
hangfelvétel készült, és a sikeres dalok, a slágerek csomag-

ban eladták az albumba csomagolt újdonságokat. Emellett,
az „örökzöld”, tartósan sikeres felvételek folyamatos piacon
maradása új bevételeket hozott, újrakiadások és „csak slágereket” tartalmazó válogatáslemezek formájában.

FOGLALKOZTATÁS A MAGYAR ZENEIPARBAN
A kreatív és kulturális iparágakra nagyon jellemző a szellemi szabadúszók és a mikrovállalkozásoknál dolgozók kimagasló aránya. A zenészek körülbelül kétharmada szerez valamilyen zenéhez
kapcsolódó feladatkörben jövedelmet. Ezek vagy az élőzenéhez és zenerögzítéshez kapcsolódó
technikusi feladatok (például hangmérnöki, világítástechnikai feladatok), vagy oktatási, újságírói
feladatok. Néhányan kiadóknál dolgoznak, és nagyon sokan olyan promóciós feladatot látnak el,
amit kiadói gondozás hiányában a szerzői kiadásoknál önállóan kell ellátni. A párhuzamos zenei
tevékenységek széleskörű elterjedtsége teszi indokolttá, hogy a zenész-foglalkoztatottságot
létszám-egyenértékes módszerrel becsüljük meg.
A zenész foglalkoztatottságot a legnagyobb egyéni jövedelem, az Artisjus szerzői jogi kifizetéseitől kezdve, az élőzene
és egyéb jövedelemforrások alapján állítjuk össze, amit másodsorban kiterjesztünk a technikusi és háttéripari foglalkoztatottságra. A teljes zeneipari foglalkoztatási hatást így
a komolyzenével együtt 21 ezer főre, anélkül 20 ezer főre
becsüljük. A zeneipar teljes foglalkoztatási potenciálját a
technikus szakmák, a hangfelvétel-gyártás és kiadás és az
élőzenéhez kapcsolódó vendéglátás további vizsgálatával
lehetne jobban meghatározni.
Az elmúlt években világossá vált, a tevékenységében
sokszínű, mikrovállalati formában működő, és többnyire
rugalmas és atipikus foglalkoztatási formákat alkalmazó
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KKI szektor foglalkoztatási hatása lényegesen nagyobb
és erősebb, mint ahogyan azt ipari korszakban kialakított
statisztikai rendszerek sejtetni engedték. Az Ernst&Young
nem teljes körű európai adatokon alapuló, de az egész EUra arányosított becslése szerint az előadóművészetek és a
tágan értelmezett zeneipar összesen 2,4 millió embernek
ad munkát Európában. Figyelembe véve azt a németországi
felmérési eredményt, miszerint az előadások mintegy 70 százaléka kötődik zenei rendezvényekhez, a két jelentés közötti
arányosítással azt feltételezhetjük, hogy Európában a zene 2
millió embernek biztosít megélhetést.

A zenészek bevételei
Szlovákia, Magyarország,
Egyesült Királyság
bevételek arányoi,
százalék

Élőzenei bevétel

SZLOVÁKIA

MAGYARORSZÁG

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

ÉLŐZENE: 63%
HANGFELVÉTEL, ZENEMŰKIADÁS: 7%
KÖZÖS JOGKEZELÉS: 19%
EGYÉB: 11%

ÉLŐZENE: 65%
HANGFELVÉTEL, ZENEMŰKIADÁS: 2%
KÖZÖS JOGKEZELÉS: 30%
EGYÉB: 2%

ÉLŐZENE: 52%
HANGFELVÉTEL, ZENEMŰKIADÁS: 32%
KÖZÖS JOGKEZELÉS: 13%
EGYÉB: 3%

Hangfelvétel- és
zeneműkiadás
Közös jogkezelés
Egyéb

Az összes figyelembe vett jövedelem alapján 8442 magyar zenész szerzett jövedelmet a szórakoztató könnyűzenéből az elmúlt 12 hónapban, közülük azonban csupán 2340-en tudnának
kizárólag a zenélésből megélni, a többiek zenélésből származó részjövedelme a minimálbér
ötödét sem érte el. Ők 6102-en együtt 1242 fő minimálbérének megfelelő kiegészítő jövedelemhez jutottak.
KÖNNYŰZENÉSZEK BECSÜLT
SZÁMA

FOGLALKOZTATÁSI
SÚLY

SÚLYOZOTT FOGLALKOZTATÁSI
HATÁS

MAJDNEM MEG TUDNA ÉLNI

4698 FŐ
972 FŐ
432 FŐ

9%
50%
75%

432 FŐ
486 FŐ
324 FŐ

RÉSZÖSSZEG

6102 FŐ

CSAK KIEGÉSZÍTŐ JÖVEDELME VAN
FELE RÉSZBEN MEG TUDNA ÉLNI

1242 FŐ

MINIMÁLBÉR KÖRÜL MEG TUD ÉLNI

864 FŐ

100%

864 FŐ

ÁTLAGOSAN VAGY ANNÁL JOBBAN
TUD MEGÉLNI

1476 FŐ

100%

1476 FŐ

RÉSZÖSSZEG

2340 FŐ

ÖSSZESEN

8442 FŐ		 3582 FŐ

2340 FŐ
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