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A jelentés „A zeneipar helyzete számokban 2017” címet viseli, és ehhez hűen a hangsúly az 

adatokra és nem a szövegre került. A vizsgált időszak a 2016-os év volt. Az adatok megjele-

nítésekor törekedtünk a vizualitásra, amit lehet grafikonokon mutattunk be.

A jelentés forrásai a IFPI Global Music Report, az Artisjus, az EJI és a Mahasz saját adatai, 

valamint a 2017 őszén zajló online kérdőíves megkérdezés voltak. Ez utóbbit az Artisjus és 

az EJI küldte ki saját tagságának, így a kitöltők zenészek, akik alatt a riportban szerzőket 

(szövegírókat és zeneszerzőket) és előadóművészeket is értünk.

A jelentés szerkezete alapvetően a tavalyi ProArt Zeneipari Jelentés 2016 struktúrájának 

felel meg. A nemzetközi és hazai zeneipari áttekintést a zenészekről szóló blokk követi, majd 

a szerzeményektől a hangfelvételeken át a közönséghez való eljutás különböző csatornáin 

megy végig az anyag.

A Jelentést a ProArt megbízásából a HÉTFA Elemező és Kutatóközpont (www.hetfa.hu)  

készítette.

RÖVIDEN A JELENTÉSRŐL 
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Hangfelvétel-kiadók globális bevételeinek alakulása (milliárd USD)

Forrás: IFPI riport (2016)

Miután a hangfelvétel-előállítók (továbbiakban hangfelvétel-kiadók) globális bevételei 1999-

ről 2014-re régi értékük 60%-ára csökkentek, 2015-ben hosszú idő után először újra nőni 

kezdtek, és ez a növekedés 2016-ban is folytatódott (+5,9%) a 2015-ösnél (+3,2%) is nagyobb 

mértékben. A növekedés motorja a digitális szegmens, amely mára világszinten a hangfel-

vétel-kiadók bevételeinek felét teszi ki.

1. A ZENEIPAR MÉRETE, SZEGMENSEI, TRENDEK 
1.1 Hangfelvétel-kiadók 
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Hangfelvétel-kiadói bevételek típusai országonként (%)

Forrás: IFPI riport (2016)

A szegmensek aránya országonként nagy változatosságot mutat. A digitális szegmens már 

a világ 25 országában a hangfelvétel-iparág legalább felét teszi ki. Magyarországra, a többi 

közép-kelet-európai országgal együtt a jogkezelésből származó bevételek magas aránya 

jellemző.

1. A ZENEIPAR MÉRETE, SZEGMENSEI, TRENDEK 
1.2 Hazai hangfelvétel-iparág
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Magyar hangfelvétel-iparág alakulása (milliárd HUF)

Forrás: Artisjus (zenei+irodalmi jogkezelés), EJI (csak zenei jogkezelés), Mahasz. 
Fizikai szegmens: nagykereskedelmi érték, digitális szegmens: kereskedelmi érték; Jogkezelés: felosztott jogdíjak

A magyar hangfelvétel-iparág 18,7 milliárd forint 2016-ban, ami 5,3%-os növekedést jelent 

előző évhez képest. Az iparágon belül minden szegmens nőni tudott: a digitális szegmens  

növekedése lelassult 10,8%-ra, a fizikai szegmens a globális trendekkel ellentétben a 2015-ös  

esés után ismét nőni tudott (+8,3%), az iparág 86%-át kitevő jogkezelés pedig enyhe csökke-

nés után ismét növekedésbe fordult (+4,5%).

1. A ZENEIPAR MÉRETE, SZEGMENSEI, TRENDEK 
1.3 Hazai hangfelvétel-iparág 
 bevételi struktúrája
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Fizikai szegmens alakulása, Magyarország (millió HUF)

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

A magyar hangfelvétel-iparág fizikai szegmensének a nemzetközi trendekkel ellentétes  

8%-os növekedése a vinyl eladásoknak köszönhető, amik 2015-höz képest megduplázódtak, 

és mára a fizikai szegmens 17%-át teszik ki. A vinyl reneszánsza globális trend, a magyar  

sajátosság inkább abban áll, hogy a CD album eladások stabilak tudtak maradni, és 2016-ban  

nem csökkentek tovább. Ez valószínűleg az alternatív értékesítési csatornáknak is  

köszönhető: nagy mennyiségű CD fogyott benzinkutakon (gyakran 999 forintos áron), illetve a  

különböző magazinok mellé extraként értékesített , szintén alacsony áron kapható CD-k is 

produkálnak értékelhető fogyásokat.

1. A ZENEIPAR MÉRETE, SZEGMENSEI, TRENDEK 
1.4 Hazai hangfelvétel-iparág 
 – fizikai szegmens
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Digitális szegmens alakulása, Magyarország (millió HUF)

Forrás: Mahasz, kereskedelmi érték. 
Mobil: csengőhang, ringback, stb. 

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

A magyar hangfelvétel-iparág digitális szegmensének növekedése, ahogy máshol is, a 

streamingnek köszönhető. Az előfizetéses (+30%) és a reklám-alapú (+18%) streaming be-

vételek is nőttek, összesen 25%-ot, így bőven ellensúlyozni tudták a letöltések 41%-os csök-

kenését. 2016-ra a magyar digitális szegmens 87%-a streaming.

1. A ZENEIPAR MÉRETE, SZEGMENSEI, TRENDEK 
1.5 Hazai hangfelvétel-iparág
 - digitális szegmens

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

Letöltések Mobil Előfizetéses streaming Reklám-alapú steaming Egyéb

176

284

270

250

554

324

147

382

718

2014 2015 2016

-41%

+30%

+18%



PROART ZENEIPARI JELENTÉS 2017 - A zeneipar helyzete számokban

9

Nem Életkor

Nem: 90% férfi, 10% nő, vagyis a férfiak felülreprezentáltak a kitöltők között, elsősorban az 

előadóművészek körében.

Kor: A zenész kérdőív kitöltőinek több mint fele 31-50 éves, átlagéletkoruk 43 év. Ezzel nagy-

jából megfelelnek a zenészek valós életkori eloszlásának. A szerző kitöltők között alulrepre-

zentáltak a fiatalabbak (40 alattiak) felülreprezentáltak az idősebbek, míg az előadóművész 

válaszadók között kicsit alulreprezentáltak a 31-50 évesek, kicsit felülreprezentáltak a 30 

alattiak.

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.1 A zenész kérdőív kitöltőinek demográfiai jellemzői 

 – nem és kor
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Lakóhely: A kérdőívünket kitöltő zenészek legnagyobb része Budapesten, vagy Budapest 

vonzáskörzetében él (62%), 4,5% külföldön.

A kérdőív kitöltői között nem látszik akkora demográfiai különbség, mint az Artisjus és az 

EJI regisztáltak között: A kérdőív szerző kitöltői között felül-, az előadó kitöltők között kicsit 

alulreprezentáltak a budapestiek.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a kérdőív kitöltői kor, nem és lakóhely szempontjából 

meglehetősen jól reprezentálják a regisztrált zenészeket. Jogdíjbevételek szempontjából 

ugyanakkor nem reprezentatív a minta.

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.2 A zenész kérdőív kitöltőinek demográfiai jellemzői 
 – lakóhely
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Forrás: Artisjus, EJI, Zenész kérdőív
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Hol kezdett aktívan zenélni? Hol él most az előadó?

Az előadóművészek esetében rákérdeztünk arra is, hogy honnan indult a zenei pályájuk, 

hol kezdtek aktívan zenélni. Budapest már az indulásnál meghatározónak tűnik, bőven az 

országos súlya (18%) felett szerepel. Emellett azt látjuk, hogy van egy vándorlás is a vidéki 

városok felől Budapestre és annak vonzáskörzetébe. (Ugyanakkor, hogy ezt zenész mivoltuk 

okozza, vagy valami más, mélyebb vizsgálatot igényelne.)

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.3 Zenészek és a zenei pálya:  
 Hol kezdték  és hol élnek most?
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Egyéb település Bp vonzáskörzetén kívül
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22,9%

Külföld
Megyeszékhely
Budapest
Egyéb település Bp vonzáskörzetében

Egyéb település Bp vonzáskörzetén kívül

15,2%

16%
4,7%

17,0%

47,2%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017
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Mennyire fontos a sikeres zenei pályához?

A kérdőívet kitöltő zenészek szerint a sikeres zenei pálya 3 legfontosabb összetevője a  

Youtube jelenlét, a Facebook kommunikáció, és a koncertezés fesztiválokon és klubokban. 

A rádió továbbra is fontos, mellette még a médiaszereplés van kiemelt helyen. A streaming 

megelőzi mind a fizikai kiadást, mind a digitális értékesítést. A fizikai hanghordozó kiadást 

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 előfizetője révén több jogdíjbevételt generál, mint a Youtube  

többmillió magyar hallgatóval.   A Youtube az ismertség szempontjából fontos a zenészeknek. 

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.4 Zenészek és a zenei pálya
 – Mi kell a sikerhez?

Youtube jelenlét

Fellépés fesztiválokon
/ zenei klubokban

Facebook kommunikáció

Médiaszereplés
(interjúk, nyilatkozatok)

Rádióban
játsszák a számainkat

Menedzser

Streaming jelenlét
(pl.: Deezer, Spotify

Önálló zenekari weboldal

Digitális áruházi jelenlét

Tévében
játsszák a számainkat

Fizikai hanghordozó
kiadás és értékesítés

Tehetségkutatóban
való részvétel

0% 25% 50% 75% 100%

Elengedhetetlen

Fontos

61% 34%

55% 38%

58% 33%

35% 51%

39% 45%

48%26%

42%31%

43%27%

42%26%

46%21%

38%16%

3% 17%

Forrás: Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017. Ön szerint az alábbiak mennyire fontosak 
egy sikeres zenei pályához: 4 válaszlehetőség: elmaradhat, kevéssé fontos, fontos, elengedhetetlen
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Milyen forrásra pályázott?
(Azok az előadóművészek, akik pályáztak forrásra)  

• A zenészeknek csak kisebb része: a szerzőknek 23%-a, az előadóknak 32%-a pályázott 

forrásra 2016-ban.

• Azok közül az előadóművészek közül, akik pályáztak forrásra, a legtöbben a Cseh Tamás 

program (ma már Hangfoglaló program) keretein belül pályáztak (az összes előadóművész 

arányában viszont ez is csak 20%).

• A „más állami támogatás” is jelentős a pályázók között, ami kivétel nélkül az NKA  

pályázatait jelenti.

• Az önkormányzati és az egyéb támogatás nem jellemző.

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.5 Hogyan élnek a zenészek?  
 – Pályázati (állami) források

A Cseh Tamás Program keretein belül pályáztam
Más állami támogatásra pályáztam
Önkormányzati forrásra pályáztam
Egyéb forrásra pályáztam

38% 54%

4% 4%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017
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Zenei (szerzői, előadói) tevékenysége mellett volt-e egyéb, 
Önnek jövedelmet jelentő foglalkozása 2016-ban?  

• A kérdőívünket kitöltő zenészek közül csak minden 4. mondta azt, hogy kizárólag a  

zenéből él. A többségnek (75%) volt más, jövedelmet jelentő foglalkozása, ami zömmel 

zenéhez nem köthető tevékenység. 

• A zenéhez nem köthető tevékenységet a zenészek 2/3-a főállásként űzi. Közöttük fel-

tűnően sok az informatikai, programozási területen tevékenykedő, de dolgoznak zené-

szek például az építőiparban, a kereskedelemben, az oktatásban, az egészségügyben, a  

gyárakban, szakmunkásként, autóbuszvezetőként, szociális munkásként, marketing- 

menedzserként és mérnökként is.

• A zenészek 17%-a szerzői, előadói tevékenysége mellett más, szintén zenéhez köthető  

módon egészíti ki jövedelmét, ami lehet alkalmi munka, részmunkaidős állás vagy  

teljes állás, nagyjából egyenlő eséllyel. 33% zenetanár, énektanár, 28% hangmérnök vagy 

hangtechnikus, 20% DJ, 12% zenei menedzser.

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.6 Hogyan élnek a zenészek?  
 – Jövedelemszerző tevékenységek

Nem
Igen, zenéhez köthető
Igen, zenéhez nem köthető

17%

25%

58%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017
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Hogyan aránylott egymáshoz a zenei 
és a nem zenei típusú jövedelme 2016-ban?

A zenészek döntően nem a zenei tevékenységükből élnek. Még azoknak is, akik csak alkalmi 

munkákat, vagy részmunkaidős állást vállalnak zenélés, zeneszerzés mellett, a nem zenei 

jövedelem teszi ki jövedelmük nagyobbik részét.

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.7 Hogyan élnek a zenészek?  
 – Zenei és nem zenei jövedelmek

100%

75%

50%

25%

0%

zenei jövedelem nem zenei jövedelem

31%

Összesen Akinek teljes állása 
van mellette

Akinek részmunkaidős 
vagy alkalmi munkája 

van mellette

69%

22%

78%

43%

57%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017
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Zenei jövedelmek megoszlása: Csak zenéléssel foglalkozók

A zenélés mellett más jövedelemszerző tevékenységgel nem rendelkezők esetében az  

élőzene aránya a legalacsonyabb: 57%, a jogdíjbevételek aránya pedig a legmagasabb: 19%.

(A zenélés mellett teljes állásban dolgozók esetében az élőzenés bevételek aránya a teljes 

zenei jövedelmen belül 65%, a jogdíjaké 15%.)

Úgy tűnik, hogy minél többet foglalkozik valaki a zenéléssel, annál inkább van esélye  

magasabb jogdíjbevételekre szert tenni. Mindazonáltal (a kérdőív válaszadóinak körében) 

ennél a csoportnál is a koncertezés adja a zenei megélhetés legnagyobb részét.

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.8 Hogyan élnek a zenészek? – Zenei jövedelmek 
  megoszlása a csak zenéléssel foglalkozók esetében

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

'57%

4%

13%

5%

3%

2%
6%

3%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017
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Ön szerint mennyit keresnek az Önhöz hasonló zenészek, szerzők  
zenei tevékenységükből?

•  A kérdőív tanúsága szerint a zenészek egy jó évben átlagosan kb. 4 millió forintot  

keresnek zenei tevékenységgel (a teljes állásban dolgozók ennél kevesebbet: 2,6 millió 

forintot), egy rossz évben átlagosan 950 ezer forintot.

•  A zenészek között ugyanakkor óriási különbségek vannak, a válaszadók 16%-a egy jó  

évben évi legalább 10 millió forintot keres zenéléssel, közel harmada azonban egy jó  

évben sem keres többet évi 1 millió forintnál.

•  Hasonlóképpen, nagyon kevesen, de akadnak olyanok a válaszadók között, akik egy rossz 

évben is keresnek évi legalább 10 milliót, míg 13% egy rossz évben semmit sem keres, 

sőt, akár veszteséget is termel.

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.9 Hogyan élnek a zenészek? 
 – Mennyit lehet keresni a zenéléssel

13% 10% 39% 11% 26%

16%38%15%27%3%

negatív vagy 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

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017
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•  2016 anyagi szempontból a kérdőívet kitöltők közel fele számára rossz, vagy nagyon 

rossz év volt, 36% szerint közepes.

•  A tavalyi évvel összehasonlítva 2016-ot a válaszadók fele nagyjából ugyanolyannak, 28% 

rosszabbnak értékelte. Ők átlagosan 61%-os jövedelemcsökkenésről számoltak be. 

•  A zenészek kisebb része, aki jobbnak értékelte 2016-ot az előző évhez képest átlagosan 

53%-os jövedelemnövekedésről számolt be. 

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.10 Hogyan élnek a zenészek?  
 – 2016 anyagi szempontból

Nagyon rossz Rossz Közepes Jó Nagyon jó

Sokkal rosszabb Rosszabb Nagyjából ugyanolyan Jobb Sokkal jobb

26% 36% 14% 3%21%

21% 51% 19% 2%7%

Milyen volt Önnek
anyagi szempontból

a 2016-os éve?

Milyen volt Önnek
a 2016-os éve

az előző évhez képest?

9%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017
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A zenészek szeretik a munkájukat: a válaszadó zenészek többsége számára a zene egy-

szerre kikapcsolódás, feltöltődés, és hivatás, küldetés. Ráadásul ez szinte függetlennek 

látszik attól a ténytől, hogy mennyit tudnak a zenével foglalkozni, vagyis hogy van, vagy nincs 

mellette teljes állásuk. A zenészek munkavállalását a zenélés mellett úgy tűnik az indo-

kolja, hogy ahogy korábban láttuk, a zenélés részben kiszámíthatatlan, részben elégtelen 

jövedelemforrás a megélhetéshez, különösen más civil állásokkal összehasonlítva. Döntő 

többségük (87%) érzi úgy, hogy ha megengedhetné magának, csak zenével foglalkozna. 

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.11 Zenészek és a zene

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 elődleges forrása.

0% 25% 50% 75% 100%

Teljesen igaz rám Inkább igaz rám

30%62%

59% 29%

63% 24%

24%

19% 19%

24% 13%

32%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017

Mennyire igazak Önre az alábbi állítások? 
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A zenélés mellett főállásban dolgozó zenészek 84%-a számára a zenélés hivatás, annak  

ellenére, hogy csak szabadidejükben tudják űzni, illetve 87% mondta, hogy ha megenged-

hetné magának, csak zenével foglalkozna. 

2. A ZENEIPAR SZÍVE – A ZENÉSZEK 
2.12 Zenészek és a zene  
 – zenélés mellett főállásban dolgozók

A zene számomra
kikapcsolódás, feltöltődés.

Ha megengedhetném magamnak,
csak zenével foglalkoznék.

A zene számomra
hivatás, küldetés.

A zene számomra
szabadidős tevékenység.

A zene számomra
fontos kiegészítő jövedelemforrás.

A zene számomra
a megélhetés elsődleges forrása.

0% 25% 50% 75% 100%

Teljesen igaz rám Inkább igaz rám

31%64%

61% 26%

52% 33%

26%

15% 17%

9% 7%

42%

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017

Mennyire igazak Önre az alábbi állítások?
(Azok a zenészek, akiknek teljes állása van a zenélés mellett)
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A zenész kérdőív szerző kitöltői átlagosan fejenként több mint 9 dalt vagy dalszöveget sze-

reztek 2016-ban. Ezek jellemzően 1, 2 vagy 3 formáció számára készültek. A szerzemé-

nyeknek ugyanakkor csak kevesebb, mint harmada készült felkérésre, leginkább előadó/

menedzsment felkérésére. 

3. SZERZEMÉNYEK 
3.1 Szerzemények születése

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017

Szerzemények születésének oka Hány különböző zenei formációnak írt  
dalt / dalszöveget 2016-ban?

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

69%

19%

2%

10%

0
1
2 vagy 3
legalább 4

37%

13% 9%

41%
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A zenész kérdőív szerző kitöltői jellemzően regisztrálják szerzeményeiket az Artisjusnál, 

46%-uk mindet, további 11%-uk szinte mindet. A szerzemények nagyobb részéből készült 

hangfelvétel. A szerzők 78%-a nem működik együtt zeneműkiadóval, annak ellenére, hogy 

ismerik.

3. SZERZEMÉNYEK 
3.2 Szerzemények regisztrálása

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017

2016-ban írt szerzeményeinek 
mekkora részét regisztrálta 

az Artisjusnál?

Ezeknek a szerzeményeknek 
mekkora részéből készült mások 
számára is elérhető hangfelvétel?

Minden szerzeményem regisztráltam
Egy-két szerzeményen kívül mindet regisztráltam
Kb a háromnegyedét regisztráltam
Kb a felét regisztráltam
Kevesebb mint a felét regisztráltam

46%

11%
6%

9%

28%

Mindből
Több mint a feléből
Kevesebb mint a feléből
Egyből sem
Nem tudom

45%

18%

16%

14%

7%
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•  A kitöltők szerint egy szám felvétele átlagosan kb 70 ezer forintba, egy album felvétele kb 

870 ezer forintba kerül.

•  A hangfelvétel költségeinek 62%-át a zenészek maguk állják, 13%-ot kiadó, 10% pedig 

pályázati forrás, vagyis az állami támogatások a hangfelvétel-kiadók fontosságát közelítik  

a finanszírozásban, a zenészek pedig bevételeik jelentős részét visszaforgatják a  

zenélésbe. 

•  A hangfelvétel készítésekor a legjellemzőbb, hogy vagy keverik a házi és profi módszereket,  

vagy profi stúdióba vonulnak.

4. HANGFELVÉTELEK 
4.1 Hangfelvételek létrejötte
 – finanszírozás

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017

Ki fizette a legutóbbi hangfelvételek 
kapcsán jelentkező költségeket?

Hogyan lesz egy számból 
hangfelvétel?

Kiadó
Zenekar tagjai
Pályázat
Család, barátok

Szponzorok
Kölcsön
Rajongók
Egyéb

62%

10%

2%
5%

1%
1%

6% 13%

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

9%3%

40%
49%
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A kérdőívünket kitöltő zenészek körében a legjellemzőbb kiadási forma a szerzői kiadás,  

a válaszadók harmada így adta ki a hangfelvételt, további 15% (az ehhez technikailag  

hasonló) magánkiadást választotta. Negyedrészük hangfelvétel-kiadóhoz fordult (elsősor-

ban hazai, és csak kisebb számban nemzetközi, ún. „major” kiadóhoz).

4. HANGFELVÉTELEK 
4.2 Hangfelvételek létrejötte 
 – megjelentetés

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész Kérdőív 2017

Milyen konstrukcióban adták ki a hangfelvételeit? 
Ki a hangfelvételek jogtulajdonosa?

Nemzetközi major (Sony, Warner, Universal)
Nemzetközi független

Magán kiadó (az együtteshez vagy
a produkcióhoz köthető saját kiadó)
Szerzői kiadás

Magyar kiadó

Egyéb (pl. nincs hivatalos megjelenés)

25%

15%33%

21%
3% 3%
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•  2016-ban közel 1500 előadóművész csaknem 17,5 ezer új felvételt és 4200 albumot  

regisztrált az EJI-nél.

•  A regisztrálók 41%-a magyarországi lakhellyel rendelkezik, a regisztrált felvételek 41%-a,  

és a regisztrált albumok 29%-a tőlük származik.

•  Ezek az előadóművészek átlagosan 12 felvételt és 2 albumot regisztráltak az EJI-nél 

2016-ban.  Volt olyan magyar előadóművész, aki 328 felvételt és 16 albumot regisztrált 

a tavalyi évben. A túlnyomó többség (80%) esetében azonban ez maximum 15 felvételt 

jelent.

•  Eredeti regisztrációjuk éve átlagosan 2011, tehát nem túl régen indult előadóművészekről  

van szó. Ez a jelenség ugyanakkor a külföldieknél még erősebb: az ő átlagos regisztrációs 

évük 2014.

4. HANGFELVÉTELEK 
4.3 Hangfelvételek regisztrálása

Forrás: EJI

EJI-nél regisztrált felvételek száma előadónként

5 alatt 5-től 10-ig 10-től 15-ig 15-től 50-ig 50 felett

2016 18.2% 1.8%23.9%17.4%38.7%
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Ami a streaminget illeti, a kérdőív kitöltői két nagyon eltérő csoportra oszthatók: a vá-

laszadók jelentős részének hangfelvételei, 36,5%, egyáltalán nem elérhetők semmilyen 

streaming platformon.

Érdekes, hogy azok, akik a sikeres zenei pálya szempontjából fontosnak, vagy elengedhe-

tetlennek tartják a streaming jelenlétet, szintén magas, 31%-os arányban nincsenek jelen 

egyik streaming szolgáltatónál sem.

A többség ugyanakkor nemcsak elérhető, hanem rögtön több szolgáltatónál is regisztrálva 

van. A legnépszerűbb a zenészek körében a Spotify, őt követi a Deezer és az Apple Music.

4. HANGFELVÉTELEK 
4.4 Digitális értékesítés
 – Streaming

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész kérdőív 2017

A különböző streaming szolgáltatások közül melyeken 
érhetők el az Önök albumai és számai?

Spotify

Deezer

Apple Music

Google Music

Egyéb

Egyiken sem elérhetőek

24%

19%

24%13%

43.4%

38.2%

33.3%

28.0%

17.1%

36.5%
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A Youtube-on egyfelől többen vannak jelen, másfelől akik jelen vannak sokkal szélesebb 

kört képesek elérni, mint az előfizetéses streaming-szolgáltatóknál: míg a Youtube-on a 

zenészek közel fele, az streamingszolgáltatóknál kevesebb mint harmada dicsekedhet 10 

ezer fölötti lejátszással, 40% esetében a legnépszerűbb felvétel nem éri el az 1000 lejátszást.  

4. HANGFELVÉTELEK 
4.5 Digitális értékesítés
 – Streaming és Youtube

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész kérdőív 2017

A legnépszerűbb számuknak kb hány lejátszása volt összesen?

Kevesebb mint 1000 lejátszás 1000 -10.000 10.000 - 100.000

100.000 - 500.000 500.000 - 2 millió Több mint 2 millió lejátszás

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

29% 18% 6% 7%40%

Youtube
lejátszás

streaming
lejátszás

9%
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•  A válaszadó zenészek  37%-a készített videóklipet valamelyik felvételéhez 2016-ban, át-

lagosan 2,5-et. 

•  Az elkészült videóklipek zöme hagyományos videóklip: A zenészek 83%-a készített ha-

gyományos, 24%-a szövegalapú, 27%-a élő felvétel-alapú videóklipet 2016-ban.

•  A Youtube és a facebook fontosságát mutatja, hogy a vezető ok a videóklip készítés mel-

lett az volt, hogy online jobban tudják terjeszteni és hirdetni a zenekart (85%).

•  A videóklipek finanszírozása, csakúgy mint a hangfelvételeké, döntően saját forrásból 

történik.

4. HANGFELVÉTELEK 
4.6 Digitális értékesítés
 – Videóklipek

Forrás: ProArt Zeneipari Jelentés – Zenész kérdőív 2017

Miért készült videóklip 
a hangfelvételhez?

Miből finanszírozták 
a videoklip(ek) elkészítését?

Azért, hogy online 
jobban tudjuk terjeszteni

és hirdetni a zenekart

Hozzáad a művészi
értékéhez

Kell ahhoz, hogy komolyan
vegyenek minket

Egyéb

24%13%

84.9%

54.6%

30.8%

3.8%

Kiadó
Saját forrás

Kölcsön
Szponzor

Pályázat Egyéb

66%

8%2%
2%

15%

7%
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A rádiós és TVs elhangzási adatok 2016-os top 150-es összesített listája alapján:

•  A top 150 dal kb 91 ezerszer hangzott el a különböző magyar rádió és TV csatornákon 

összesen. Ez felvételenként átlagosan 607 elhangzást jelent, de az első 15 felvétel eseté-

ben 1000 felett van az elhangzások száma.

•  A top 150 dalt 120 előadói formáció jegyzi, van olyan előadó, aki 5 felvétellel képviselteti 

magát a listában. Az az előadó, aki a legtöbb lejátszást tudhatja magáénak, 2 felvétellel 

áll az élen (a toplista 2. és 4. helyezettje az övé).

•  Friss szerzeményeknek van esélye a top150-be kerülni: a dalok 84%-a 2015-ös vagy 

2016-os.

•  A top 150-ben jellemzően külföldi felvételeket találunk, mindössze 29 olyan dal van (kb 

minden 5.), aminek magyar az (egyik) előadója. Ezeket átlagosan 485-ször játszották a 

magyar zenei TV-k és rádiók. Az első magyar dal a 20. helyen áll az összesített elhangzási 

listában. 

•  A magyar előadók jellemzően egy felvétellel képviseltetik magukat, mindössze 1 olyan 

magyar előadó van akihez 2 felvétel is tartozik. (A toplista 74. és 128. helyezettje)

4. HANGFELVÉTELEK 
4.7 Rádiós 
 + TVs top 150

Forrás: EJI
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• Az elhangzási toplistában tapasztalható külföldi dominancia ellenére a rádiós jogdíjkifi-

zetések jóval kiegyenlítettebb képet mutatnak. A kiadói jogdíjaknál a legnagyobb hazai 

arány (44%) a rádiós felhasználásnál látszik. 

• A rádiós felhasználás ráadásul jelentős és növekvő részét képezi a kiadók jogdíjbevéte-

leinek (2016-ban közel 11%). A rádió tehát kétszeresen is fontos csatorna kiadóknak.

4. HANGFELVÉTELEK 
4.8 Rádiós sugárzás

Forrás: Mahasz

Rádiós felhasználás után fizetett 
jogdíjak aránya a kiadók 

jogdíjbevételeiben

Hazai és nem hazai felvételek után 
fizetett kiadói jogdíjak aránya különböző 

felhasználások után

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

7.6%

9.6%

7.0%

10.9%

2013 2014 2015 2016

100%

75%

50%

25%

0%

hazai nem hazai

33%

Összesen Rádió Zenegép DJ TV

67%

44%

56%

34%

66%

27%

73%

23%

77%



PROART ZENEIPARI JELENTÉS 2017 - A zeneipar helyzete számokban

31

A lenti grafikon 5 konkrét hangfelvétel 2016-os 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, feleannyi bevételt 

sem 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. A Petőfi ugyanakkor nem meghatározó a rádiók közül jövedelmezőségi szem-

pontból: az itt forgó sláger hozott az alábbi 5 konkrét felvétel közül a legkevesebb bevételt.

4. HANGFELVÉTELEK 
4.9 Hangfelvételek 
 – 5 konkrét hangfelvétel jövedelmezősége

Forrás: Artisjus, EJI, Mahasz

5 tipikus hangfelvétel jövedelmezősége (összes jogdíjbevétel  
(millió Ft), 2016)

Általános nagy sláger, minden felületen

Elsősorban a TV-ben ment sokat

Néhány éves sláger, 
de nagyobb rádiókban még erős rotációban

Elsősorban a Petőfi rádióban forgott sokat

Elsősorban a rádiókban nagy sláger
(de kb minden rádióban)

7.3

6.7

3.0

2.8

1.6
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• Az élőzene, vagyis a fellépti díjak a zenész kérdőívre válaszoló zenészek zenei jövedel-

mének legnagyobb részét teszi ki (61%). 

• Az élőzenés fellépések (koncertek) száma az elmúlt években folyamatosan nő, 2016-ban 

több mint 46 ezer koncertet tartottak az Artisjus adatai szerint, ezek 26%-a valamilyen 

többnapos zenés rendezvényen (fesztiválon, falunapon) hangzott el. Az élő háttérzenés 

napok száma ezzel szemben a 2015-ös növekedés után kismértékben visszaesett. 2016-

ban 40 ezer alkalommal élvezhetett élő háttérzenét a magyarországi közönség.

• A koncertek mindössze 39%-áért fizet közvetlenül a közönség, de a fizetős koncertek 

aránya nőtt az elmúlt években. A budapesti élőzenés fellépéseknek több, mint a felére 

kellett belépőjegyet váltani.

• Emellett az látszik, hogy míg a nem élő háttérzene az alsó-közép-kategóriás helyekhez 

kötődik elsősorban, addig élőzenét (koncerteket) főképp középkategóriás vendéglátó-

helyeken szerveznek, az élő háttérzene pedig, és egyre inkább a felső-közép-kategóriás 

helyekre, illetve az éjszakai szórakozóhelyekre jellemző.

• Ha területileg nézzük, Budapesten és az ország nyugati felén hallható több élőzene, és 

élő háttérzene is. Csongrád megye  kivétel, felveszi a versenyt a nyugati megyékkel mind 

koncert, mind fesztiválok tekintetében, Szegednek köszönhetően. A nyugati megyékben 

is a megyeszékhelyeken szervezik a koncertek legnagyobb részét, de kevésbé koncent-

rálódnak, mint Csongrád esetében. A Balaton környékén a legkiegyenlítettebb a helyzet, 

a megyeszékhelyeken kívül a balatonparti településeken is meglehetősen sok az élőze-

nés fellépés.

 • Az élő háttérzene központjai Zala és Vas (a fürdővárosok szállodái révén) illetve  

Budapest.

5. ÉLŐZENE 
5.1 Élőzene 
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• A koncertek kevesebb, mint 40%-áért fizet közvetlenül a közönség, a koncertek többsége  

ingyenes.

• A belépőjegyes koncertek száma ugyanakkor már 2. éve növekvő trendet mutat, ha  

kismértékben is, de arányuk évről évre nő.

5. ÉLŐZENE 
5.2 Koncertek 

Fizetős és ingyenes koncertek aránya

Fizetős Ingyenes

2013 2014 2015 2016

37.1%

62.9%

36.5%

63.5%

37.9%

62.1%

38.8%

61.2%

Forrás: Artisjus
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A PROART – SZÖVETSÉG A SZERZŐI JOGOKÉRT 

2015-ÓTA KÉSZÍTI EL ZENEIPARI JELENTÉSEIT.

A teljes jelentések és kivonataik a 

http://www.zeneipar.info/ oldalon érhetők el.

A Szövetség további digitális anyagai:

1.  Kézikönyv a szerzői jog érvényesítéséhez – útmutató a gyakorlat számára

www.szerzoijogikezikonyv.hu/

2. Szerzői jogi suli - tanári foglalkoztatási tervek 

5.- 12. évfolyamos hallgatók számára

 www.szerzoijogisuli.hu

PROART - SZÖVETSÉG A SZERZŐI JOGOKÉRT

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.

e-mail: info@proart.hu

Telefon: +36 1 488 7006

Fax: +36 1 488 7007






