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ÁTADTÁK AZ ARTISJUS-DÍJAKAT 
(Budapest, 2022. június 13.) 

 

Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: tizenkét 

zeneszerzőt, szövegírót, alkotói közösséget tüntettek ki. Zsoldos Béla 

életműdíjat, Sárik Péter az év zeneszerzője címet, Szepesi Mátyás pedig az 

év szövegírójának járó díjat kapja a szerzői egyesülettől. A 2021-as év 

produkciójának Müller Péter Sziámi Napidal Sziámival elnevezésű 

projektjét választották. Junior Artisjus-díjjal ismerték el Sallai Dénes 

Bálintot (Dé:Nash), Kőrös Mimit (Saya Noé) és a Carson Coma zenekart. A 

komolyzene területéről Dragony Tímea, Lázár Dániel, Pintér Gyula és 

Vajda Gergely kap elismerést. Az év nótaszerzője Matusik Sándor lett.  

Az Artisjus 22. alkalommal díjazza a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket 

és szövegírókat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a sikeres zenei 

produkciókba fektetett szerzői munkára. Az elismerés presztízse elsősorban 

abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek. 

Az Artisjus szerzőkből és egy zeneműkiadóból álló vezetősége döntött a 

díjazottak személyéről, a könnyűzenei alkotók díjazását külön szakmai bizottság 

készítette elő.    

Zsoldos Bélát életműdíjjal, Sárik Pétert az év zeneszerzője címmel, Szepesi 

Mátyást pedig az év szövegírója díjjal tüntetik ki. Az év produkciójának a 

Napidal Sziámival projektet választották. Junior Artisjus-díjjal ismerik el Sallai 

Dénes Bálintot (Dé:Nash), Kőrös Mimit (Saya Noé) és a Carson Coma alkotói 

közösségét. Az év komolyzenei műve kategóriában idén két alkotást is díjaznak: 

Dragony Tímea To a skylark (Egy pacsirtához), Pintér Gyula Shades (Árnyak), 

valamint Vajda Gergely Fuharosok, Esterházy Péter azonos című elbeszélése 

alapján készült műve érdemelte ki az elismerést. A komolyzenei Junior Artisjus-

díjat Lázár Dániel kapja. Az év nótaszerzőjének Matusik Sándort választották.  

Idén nyolc zenei kategóriában díjazzák a szerzőket, valamint átadják a tavalyi év 

legjobb produkciójának járó elismerést.  
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Kategória Díjazott 

Könnyűzenei alkotói életműdíj Zsoldos Béla 

Az Év Könnyűzeneszerzője Sárik Péter 

Az Év Könnyűzenei Szövegírója Szepesi Mátyás 

Az Év Produkciója Napidal Sziámival 

Az Év Junior Könnyűzenei Alkotója Sallai Dénes Bálint (Dé:Nash) 

 Kőrös Mimi (Saya Noé) 

Az Év Junior Könnyűzenei Alkotói 

közössége 

Carson Coma 

Az Év Komolyzenei Műve Dragony Tímea: To a skylark (Egy 

pacsirtához) 

Pintér Gyula: Shades (Árnyak) 

Vajda Gergely: Fuharosok  

Az Év Junior Komolyzenei Alkotója Lázár Dániel 

Az Év Magyarnótaszerzője Matusik Sándor 

 

Az Artisjus irodalmi díjak kihirdetésére egy héttel korábban került sor. Az 

irodalmi nagydíjat Bereményi Géza kapta, a többi irodalmi díjazott: G. István 

László, Fenyő D. György, Keresztury Tibor és Gyimesi Emese. Az irodalmi 

díjasokról szóló sajtóanyag itt található.  

 

AZ ARTISJUSRÓL 
Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a zeneszerzők, szövegírók, 

zeneműkiadók és irodalmi szerzők egyesülete. Az alkotók azzal bízták meg, 

hogy egyes szerzői jogaikat kezelje, s így jövedelemhez jussanak munkájuk 

után. Ezért jogdíjat szed azoktól, akik a műveket – egyebek között profitszerzési 

céllal – nyilvánosan felhasználják, és a beszedett díjat kifizeti az érintett 

szerzőknek. Az Artisjus küldetésének része, hogy minél egyszerűbbé tegye az 

alkotók és az alkotásokat használók viszonyát mindkét oldal megelégedésére; 

ezért közvetítő-szerepre törekszik a zenerajongók, könyvbarátok, illetve a 

szerzők és a jogalkotó között. 

 

Az Artisjus jogelődjét 1907-ben alapították a magyar zeneszerzők, szövegírók és 

zeneműkiadók. Ma közvetlen megbízással mintegy 23 ezer magyar szerző jogait 

kezeli, ezen kívül a hasonló külföldi szervezetekkel kötött szerződései alapján 

több millió zenei és irodalmi szerző jogkezelését végzi a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatalánál bejegyzett közös jogkezelő szervezetként. 

www.artisjus.hu 

https://dalszerzo.hu/2022/06/08/beremenyi-geza-az-artisjus-irodalmi-nagydijasa/
http://www.artisjus.hu/
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Sajtóközlemény letöltése (Word) 

 

Díjazottak bemutatása (Word) 

 

YouTube lejátszási lista a díjazottak videóival  

 

Komolyzenei díjazottak fotói (szabadon használható)  

 

Könnyűzenei díjazottak fotói (szabadon használható)  

 

Sajtóközlemény letöltése (pdf) 

 

Díjazottak bemutatása (pdf) 

 

 

 

https://probako.us17.list-manage.com/track/click?u=0974e673589bb350e36a669ec&id=3ed1e77997&e=6c4421045d
https://probako.us17.list-manage.com/track/click?u=0974e673589bb350e36a669ec&id=83b020efa0&e=6c4421045d
https://probako.us17.list-manage.com/track/click?u=0974e673589bb350e36a669ec&id=d79f086a5b&e=6c4421045d
https://probako.us17.list-manage.com/track/click?u=0974e673589bb350e36a669ec&id=04085359cf&e=6c4421045d
https://probako.us17.list-manage.com/track/click?u=0974e673589bb350e36a669ec&id=504b236a02&e=6c4421045d
https://probako.us17.list-manage.com/track/click?u=0974e673589bb350e36a669ec&id=f54b8b5efd&e=6c4421045d
https://probako.us17.list-manage.com/track/click?u=0974e673589bb350e36a669ec&id=b1892a4f0c&e=6c4421045d

