
Bagossy Brothers Company. 
A tusványosi fellépésért is jár 
a jogdíj
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A mikor a Bagossy Brothers 
Company 2013 májusában 
megalakult, először a románi-

ai zenei jogdíjakat kezelő UCMR-ADA-
hoz jelentkezett be, hogy hivatalosan 
is nyilvántartásba vetesse magát, és 
alkotásai után valamennyi szerzői 
jogdíjban részesülhessen. Ezért az 
együttes tagjai felhívták a szervezet 
bukaresti központi számát, majd a 
kapott útbaigazítás után bejelentették 
a zenekart, a szövegírót, az alkotása-
ikat, valamint az első kislemezükön 
fellelhető dalokat.
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Kisebbségi a zenéd is
Még egyszer a zenei szerzői jogdíjakról: hogyan működik a rendszer?
• A zenei jogdíjakról írt, előző számunkban 
megjelent cikkünk mintegy folytatásaként 
megvizsgáltuk, hogyan működik a gyakorlat-
ban a romániai rendszer, amelyet akár diszk-
riminatívnak is megítélhetünk – de ez néző-
pont kérdése. Most az alkotók, a zenészek 
szempontjából tekintettük át, mire, de főleg 
mennyire számíthat ma egy magyar zenész 
Romániában, ha olyan sikeres, mint a gyer-
gyószentmiklósi Bagossy testvérek. Közülük is 
Tatár Attilával beszélgettünk.

Ez azt jelentette, hogy felhatalmaz-
ták a romániai zenei jogdíjakat kezelő 
szervezetet, hogy bárhol a világon őket 
képviselhesse. Meg is lepődtek, amikor 
két hónap után megérkezett számlájuk-
ra az első jogdíj: 5 lej. Sokkal nagyobb 
ezt követően sem lett az összeg, sőt, ma-
radt a korai felismerésük, hogy a zenei 
jogdíjakból ma nem lehet megélni – de 
nem csak Romániában, hanem egyál-
talán az egész Kárpát-medencében. A 
legnagyobb összeg, amin osztozkodhat-
nak, ma is évi 4–500 lej körüli.

A Bagossy azonban rövid idő alatt 
sikeres lett. Dalait elkezdték játszani a 
magyar rádiók, és fellépéseik is meg-
szaporodtak – főleg Magyarországon. 
Így jutottak el a felismeréshez, hogy be-
jelentkeznek a magyarországi jogdíja-
kat kezelő szervezethez, az Artisjushoz 
is. Magyarország területén tehát utóbbi 
kezeli a zenei jogdíjaikat, az UCMR-ADA 
hatásköre viszont Bagossy-ügyekben 
kiterjed az egész világra. A döntésnek 
pusztán gyakorlati oka volt: Magyaror-
szágon tízmilliós lehetséges hallgató-
sággal számolhatnak, míg „itthon a leg-
jobb esetben is másfél millió lehetséges 
felhasználóról beszélhetünk”.

Mennyi az annyi?

Az együttes tagjai egyforma arányban 
osztoznak a jogdíjakból befolyó össze-
geken. Rövid számítás után megállapí-

tottuk, hogy a Bagossy Brothers Com-
panyban az egy tagra eső és pusztán 
jogdíjakból származó jövedelem 10–25 
százalékot tesz ki – ez évente változik. 
Ez a rádióadók, tévéadók, rendezvények 
stb. után befi zetett díjakból származik 
– a bevétel többi részét, a tulajdonkép-
peni gázsit pedig fellépéseiken keresik 
meg.

A zenei jogdíjak mennyisége min-
denhol, így mindkét országban is attól 
függ, hogy hol, hányszor hangzik el egy 
dal. Az sem mindegy, hogy regionális, 
kisebbségi adó játssza-e az alkotást 
vagy egy országos lefedettségű magyar-
országi adó főműsoridőben. Mindkettő 
jogdíjat generál az alkotónak, ám ez a 
magyarázata annak, hogy egyik ország-
ban 5 lejt, míg a másikban talán 100 
eurónál is több bevételt generál a dalok 
sugárzása – akár éves viszonylatban is.

Tatár Attila itt állapította meg, hogy 
„igen, a rendszer valóban működik, 
csak a tét más a játékban”. Praktiku-
sabb Magyarországon játszania egy 
erdélyi magyar zenekarnak, mert ott a 
magyar zenének egyszerűen nagyobb 
a piaca. Főleg, hogy Erdélyben valóban 
nem létezik egy országos lefedettségű 
rádióadó, amely felvehetné a versenyt a 
magyarországiakkal – és a tévéadókkal 
is ugyanez a helyzet.

Egyébként az interneten lejátszott 
dalok után is folyik bevétel a zene-
karokhoz. Ám az olyan streamcsator-
nák, mint a Spotify vagy a YouTube, 
már nem jogdíjat, hanem sima keres-
kedelmi bevételt generálnak a ban-
dáknak. Viszont ebben az esetben is 
az erdélyi magyar internetes felhasz-
nálók számítanak az „elenyésző” ki-
sebbségnek.

„Minél népszerűbb egy zenekar, an-
nál nagyobb a piaca. Ám kisebbségben 
mindig kisebbségi marad a zenéd is, 
miközben valóban nem várható el ennél 
több. Ez a rendszer, ez így működik” – 
állapította meg a gyergyói zenész.

Mindent összevetve tehát a Ba-
gossy Brothers jogdíjak viszonylatá-
ban Romániából 10 százaléknyi, míg 
Magyarországról 90 százaléknyi be-
vételhez jut évente. Amit Tatár Attila 
így összegzett: a rendszer működik. 
„Itthon kisebbségben, otthon meg 
többségben.”

Praktikusabb Magyaror-
szágon játszania egy er-
délyi magyar zenekarnak, 
mert ott a magyar zenének 
egyszerűen nagyobb a  
piaca.




