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Az új dalok
inspiráló hatással
vannak rám

“



…üresebb lenne
az életem

Ha a zene eltűnne az életemből....“

65% …feszültebb 
lennék
48%

…unatkoznék

26%

…nehezebben 
menne a munka

23%



TOP10 zenei stílus, amit 
krízis idején hallgatunk Pop/funk 

rock/ punk / metál rap / trap /hip-hop EDM/
elektronikus zene

1.

2. 3. 4.

alternatív / blues / 
R&B / Soul

filmzene /
musical

klasszikus / in-
strumentális

5. 6. 7.

latin /
reggae

jazz népzene / világ-
zene / country

8. 9. 10.

Forrás: országos reprezentatív felmérés a magyar lakosság körében
1342 résztvevő megkérdezésével, 2021 júliusában.
A felmérést az Artisjus Egyesület készíttette a Dalszerzők Napja alkalmából. 

Z generáció: 1997 és 2012 között születettek, 
Y generáció: 1981 és 1996 között születettek (Millenials)
X generáció: 1965 és 1980 között születettek
Baby Boomers: 1946 és 1964 között születettek



…üresebb lenne
az életem

Ha a zene eltűnne az életemből....“

65% …feszültebb 
lennék
48%

…unatkoznék

26%

…nehezebben 
menne a munka

23%

64%
A magyarok 64%-át
segítette át a zene nehéz 
élethelyzeten az elmúlt 
időszakban. 

A nők
háromnegyedét

Minden
második férfit

Z generáció

71%
Y generáció

64%
X generáció

58%
Baby Boomers

79%

52%

TOP10 zenei stílus, amit 
krízis idején hallgatunk Pop/funk 

rock/ punk / metál rap / trap /hip-hop EDM/
elektronikus zene

Az új dalok
inspiráló hatással
vannak rám

“

1.

2. 3. 4.

alternatív / blues / 
R&B / Soul

filmzene /
musical

klasszikus / in-
strumentális

5. 6. 7.

latin /
reggae

jazz népzene / világ-
zene / country

8. 9. 10.

77%
Zenét
terápiás céllal
is hallgatok

Szomorú
élethelyzetekben

Stresszes 
szituációkban

Magányos
napokon

Unalmas
órákban

Bezártság
idején

“

74% 67% 51% 48% 44%

Forrás: országos reprezentatív felmérés a magyar lakosság körében
1342 résztvevő megkérdezésével, 2021 júliusában.
A felmérést az Artisjus Egyesület készíttette a Dalszerzők Napja alkalmából. 

Z generáció: 1997 és 2012 között születettek, 
Y generáció: 1981 és 1996 között születettek (Millenials)
X generáció: 1965 és 1980 között születettek
Baby Boomers: 1946 és 1964 között születettek

A dal erőt ad


