TÁJÉKOZTATÁS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG RENDKÍVÜLI VÁLASZTÁSÁRÓL

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
Melis László, Erkel Ferenc-díjas hegedűművész és zeneszerző, Egyesületünk Komolyzenei Szerzők
Osztályának és Felügyelő Bizottságának tagja, 2018. február 12-én elhunyt. Szerzőnk halálával
felügyelő bizottsági tagsága megszűnt. E szomorú okból és a Felügyelő Bizottság
határozatképességének biztosítása végett Alapszabályunk XI.3.1. pontja értelmében, az új felügyelő
bizottsági tag megválasztása iránt az Artisjus rendkívüli választást tart.
Az Artisjus Vezetősége által kijelölt rendkívüli választási időszak: 2018. május 2. – 2018. május 23.
A rendkívüli választási időszakban az új felügyelő bizottsági tag jelölésére, majd az új felügyelő
bizottsági tagnak jelölt személyekről történő szavazásra kerül sor, amelynek során Ön mint az Artisjus
Komolyzenei Szerzők Osztályának tagja, gyakorolhatja választójogát, azaz jelölhet (illetve jelölhető),
valamint a jelöltekről szavazhat.
A rendkívüli választás részleteiről, a lényeges tudnivalókról az alábbiakban tájékoztatjuk, kérjük,
figyelemmel olvassa végig:
1. A felügyelő bizottsági tag jelölésének dátuma és helyszíne
Amennyiben felügyelő bizottsági tagot a helyszínen, az Artisjus székházában (1016 Budapest,
Mészáros utca. 15-17.) papíralapon kíván jelölni, arra 2018. május 2. – május 4. (szerda-péntek),
valamint 2018. május 7. – május 8. (hétfő-kedd) munkanapokon, ügyfélfogadási időben (szerdacsütörtök: 9:00-16:00, péntek: 9:00-14:00, hétfő: 9:00-16:00, kedd: 9:00-16:00) biztosítunk
lehetőséget.
Ha Ön regisztrált az Artisjus online felületén, a Szerzői Információs Rendszerben (a továbbiakban:
SZIR), úgy felügyelő bizottsági tagot otthonról, elektronikusan is jelölhet a SZIR-en keresztül, a
helyszíni megjelenést igénylő, papíralapú jelölés helyett, 2018. május 2. 0:00-tól 2018. május 8. 24:00ig.
2. A felügyelő bizottsági tag-jelöltekről szavazás dátuma és helyszíne
A helyszíni, papíralapú szavazásra az Artisjus székházában (1016 Budapest, Mészáros utca. 15-17.)
kerül sor, 2018. május 14. – május 16. (hétfő-szerda) közötti munkanapokon, ügyfélfogadási időben
(hétfő: 9:00-16:00, kedd: 9:00-16:00, szerda: 9:00-16:00).
Ha Ön regisztrált a SZIR-be, úgy a helyszíni, papíralapú szavazás helyett a SZIR-be történő
bejelentkezéssel elektronikusan adhatja le szavazatát 2018. május 14. – május 16. között,
ügyfélfogadási időn kívül is, egészen május 16. éjfélig.
3. Kik gyakorolhatják választójogukat a rendkívüli választás során?
Az Alapszabály XI. 3. 3. pontja alapján a rendkívüli választási időszakról csak annak az egyesületi
osztálynak a tagjait kell tájékoztatni, amelynek képviselő küldötti tisztsége, illetve felügyelő bizottsági
tagsága megszűnt. Elhunyt szerzőnk, Melis László haláláig az Artisjus Felügyelő Bizottságának, valamint
Komolyzenei Szerzők Osztályának tagja volt. Ennek megfelelően a 2018. május 2. – 2018. május 23.
közötti rendkívüli választási időszakban kizárólag azon egyesületi tagjaink élhetnek választójogukkal
(azaz lehetnek választók és választhatók), akik a választási időszak kezdetén az Artisjus Komolyzenei
Szerzők Osztályának tagjai.

4. A választójog (jelölés és szavazás) gyakorlásának módja a rendkívüli választás során
4.1. A jelölés módja
Ön a Komolyzenei Szerzők Osztályának tagjaként új felügyelő bizottsági tagot személyesen vagy
meghatalmazottja útján jelölhet.
4.1.1. Személyes jelölés
Személyesen jelölését írásban, az Artisjus székházában (1016 Budapest, Mészáros utca. 15-17.), vagy
elektronikus úton, a SZIR-en keresztül adhatja le, amennyiben Ön felhasználóként regisztrált a SZIR-be.
A választás helyszínén, írásban leadott jelöléshez kérjük, szíveskedjen magával hozni személyi
igazolványát és lakcímkártyáját az azonosítása végett.
Amennyiben a jelöléshez az elektronikus utat kívánja igénybe venni, az elektronikus jelöléshez először,
a választási időszakot megelőzően, regisztrálnia kell a SZIR-be (ezt személyesen, az Artisjus
székházában, a Szerzői Kapcsolatok Osztályán, valamint az Artisjus valamennyi vidéki kirendeltségén
teheti meg), majd a jelölési időszak alatt a SZIR felületére történő belépés szükséges, amelyet a
regisztráció során megadott SZIR felhasználó neve/azonosítója, valamint a mobiltelefonjára SMS-ben
megküldött jelszó begépelésével tehet meg. Ha a regisztrációval kapott SZIR azonosítóját elvesztette,
honlapunkon (www.artisjus.hu) a jobb felső sarokban található „Belépés” menüpontra, majd azon
belül az „Azonosító / jelszó emlékeztető” linkre kérjük kattintani.
A SZIR regisztráció pontos menetéről még a választási időszakot megelőzően, külön e-mailben
tájékoztatjuk.
4.1.2. Meghatalmazott útján jelölés
Ha meghatalmazottja útján kíván jelölni, úgy az alábbi fontos szabályokat kell figyelembe venni:
-

-

a meghatalmazást írásba kell foglalni,
a meghatalmazásnak tartalmaznia kell az Ön, mint meghatalmazó nevét, lakcímét, születési
dátumát, Artisjus-kódját, valamint tagsági osztályát, és tartalmaznia kell meghatalmazottjának
ugyanezen adatait is,
nyilatkozni kell, hogy a meghatalmazás mire vonatkozik (felügyelő bizottsági tag rendkívüli
választásán való részvétel, és az Önt megillető jogok gyakorlása),
tartalmaznia kell továbbá meghatalmazottjának elfogadó nyilatkozatát is,
Önnek és meghatalmazottjának aláírását,
és két tanúval (tanúk nevének, lakcímének és aláírásának feltüntetésével) kell ellátni.

Meghatalmazást saját nevében csak egy személynek adhat, és meghatalmazottja kizárólag Önnel
azonos szerzői osztályba, azaz Komolyzenei Szerzői Osztályba tartozó egyesületi tag lehet. A
meghatalmazott szintén csak egy meghatalmazást fogadhat el, tehát több személy nevében és
képviseletében nem járhat el. A meghatalmazott csak a választás helyszínén, írásban jelölhet,
elektronikus úton erre nincs lehetőség.
Amennyiben Ön meghatalmazottként jár el, a jelöléshez szíveskedjen magával hozni írásbeli, a fent
felsorolt adatokat tartalmazó meghatalmazását, valamint az azonosításához szükséges személyi
igazolványát és lakcímkártyáját.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön mind a jelölés, mind a szavazás során
meghatalmazottja útján kíván eljárni, úgy meghatalmazottjának a jelöléshez és a szavazáshoz is
külön meghatalmazást szíveskedjen adni.
4.1.3. A jelölt kiválasztása
Akár a helyszínen, papír alapon, akár elektronikusan kíván jelölni, a jelölés során felügyelő bizottsági
tagságra jelöltet a Komolyzenei Szerzői Osztály választási időszakra frissített taglistájából választhat,
amely azonban a küldötti, vezetőségi tisztséget, és a már felügyelő bizottsági tagságot betöltő tagok
nevét nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy küldött és az Egyesület vezető tisztségviselője a
Felügyelő Bizottság tagja nem lehet. A névsor mind a papíralapú, mind az elektronikus szavazás során
rendelkezésre áll.
A jelölés nyíltan történik. A helyszíni jelölés esetén az azonosítását követően jelölőlapot kap, amelyre
a saját nevét, tagsági osztályát, valamint az Ön által kiválasztott jelölt nevét kérjük ráírni. Névazonosság
esetén kérjük a taglistán is feltüntetett megkülönböztető adatot (pl. születési dátum) is megadni. Ha
nem személyesen, hanem meghatalmazottja útján kíván helyszíni jelölést leadni, úgy a
meghatalmazott az azonosítását követően két jelölőlapot kap, amelyek közül egyet az Ön nevében,
egyet pedig a saját nevében vesz át, az Ön nevében átvett jelölőlapon feltüntetve a meghatalmazás
tényét is. Elektronikus jelölés esetén a SZIR-be való bejelentkezést követően, az online jelölési felületen
megjelenő taglistából választhat jelöltet.
Jelöltnek csak egy főt választhat, tekintettel arra, hogy egy fő felügyelő bizottsági tag rendkívüli
megválasztására kerül sor. Helyszíni jelölés során egynél több fő jelölése érvénytelen jelölésnek
számít, amelyet a jelöltlista összeállításánál és véglegesítésénél figyelmen kívül hagyunk.
A jelölés során önmagát is jelölheti felügyelő bizottsági tagnak.
4.1.4. Többszöri jelölés kizárása
Minden tag csak egyszer jelölhet. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön elektronikusan már adott le
jelölést a SZIR-en keresztül, ezt követően a helyszínen, papíralapon újabb jelölést már nem adhat le.
Ha Ön helyszínen, papíralapon adja le jelölését, ezt követően a SZIR-en keresztül már nem lesz
lehetősége újabb jelölést leadni.
Ugyanez igaz a meghatalmazott útján leadott jelölésre is: ha Ön meghatalmazottja útján adta le
helyszíni, papíralapú jelölését, ezt követően Ön már nem adhat le jelölést személyesen sem helyszínen,
sem elektronikusan.
4.1.5. A jelölés eredménye
A jelölések összesítése során azok a tagok kerülnek fel a jelöltlistára, akik a Komolyzenei Szerzői Osztály
tagságának minimum 15 %-ától jelölést kapnak, és a jelöltséget elfogadják. A jelöltlistán szerepelnek
továbbá azok a tagok is, akiket az egyesületi Alapszabálynak megfelelően civil szervezetek, illetve a
Vezetőség jelöltnek ajánlott.
A papíralapú és az elektronikus jelölések eredményeinek összesítésével Egyesületünk összeállítja a
végleges jelöltlistát, amelyet a jelölési időszak lezárását követően az Artisjus honlapján és a SZIR-ben
is közzé tesz.
4.2. A szavazás módja
A jelöléshez hasonlóan, a Komolyzenei Szerzők Osztályának tagjaként, a felügyelő bizottsági tagság
végleges jelöltlistáján szereplő jelöltekre személyesen vagy meghatalmazottja útján szavazhat.

4.2.1. Személyes szavazás
Személyesen szavazatát szintén vagy papíralapon, a helyszínen, az Artisjus székházában, vagy
elektronikusan, a SZIR-en keresztül adhatja le. A személyes szavazásra a tájékoztató 4.1.1. pontjában
leírt feltételeket azonos módon kell alkalmazni.
4.2.2. Szavazás meghatalmazott útján
Amennyiben a jelöltekre szavazatát meghatalmazottja útján kívánja leadni, akkor a meghatalmazásra
ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a 4.1.2. pontban leírtak.

4.2.3. Szavazás a jelöltekre
Akár a helyszíni papíralapú, akár az elektronikus szavazás során szavazatát a végleges jelöltlistán
szereplő jelöltekre adhatja le. A jelöltlista mind papíralapon, a helyszíni szavazáshoz adott
szavazólapon, mind elektronikusan, a SZIR-en keresztül rendelkezésre áll.
A szavazás a jelöléssel ellentétben titkos. Ez azt jelenti, hogy az Ön szavazatának tartalma a szavazás
anonimitásának alapelve miatt nem kerül nyilvánosságra, akár személyesen vagy meghatalmazottja
útján, akár papíralapon a helyszínen vagy elektronikusan szavaz. Helyszíni szavazás esetén azonosítását
követően szavazólapot adunk Önnek, feltüntetve azon a jelölteket. A szavazólap kizárólag a jelöltlistán
szereplő jelöltek nevét tartalmazza, az Ön neve, tagsági osztálya, illetve meghatalmazottjának adatai
nem kerülhetnek fel a szavazólapra. Anonimitása az elektronikus szavazással is ugyanígy biztosított,
mivel a SZIR-en nem lesz látható, hogy Ön kire adta le a szavazatát, csak az egyes jelöltekre leadott
szavazatok száma lesz közzétéve a szavazatok összesítését követően.
A szavazás során a jelöltek közül kizárólag egy jelöltre voksolhat, tekintettel arra, hogy egy fő felügyelő
bizottsági tag rendkívüli megválasztására kerül sor. Ha helyszíni szavazás során szavazatát egynél több
jelöltre adja le, az érvénytelen szavazatnak számít, amelyet a szavazatok összesítésénél figyelmen kívül
hagyunk. Érvénytelen továbbá helyszíni szavazás esetén az a szavazat is, ha a szavazólapon javítás van.
Szavazatát a szavazólapon az Ön által választott jelölt neve melletti egyértelmű jelzés feltüntetésével
kérjük leadni, mert csak az így leadott szavazólapokat tudjuk érvényesnek elfogadni.
Amennyiben Ön szerepel a jelöltlistán, szavazatát önmagára is leadhatja.
4.2.4. Többszöri szavazás kizárása
Ahogyan a jelölésnél, úgy a szavazásnál is minden tag csak egyszer szavazhat. Tehát ha Ön
elektronikusan már adott le szavazatot a SZIR-en keresztül, ezt követően a helyszínen, papíralapon
szavazni már nincs lehetősége. Ha Ön helyszínen, papíralapon szavazott, ezt követően a SZIR-en
keresztül már nem tud szavazni.
Ugyanígy, ha Ön meghatalmazottja útján adta le helyszíni, papír alapú szavazatát, ezt követően Ön már
nem szavazhat személyesen sem a helyszínen, sem elektronikusan.
4.2.5. A szavazás eredménye
A szavazási időszak lezárása után, valamint a személyesen és az elektronikusan leadott szavazatok
összesítését követően a választás eredményét az Artisjus a honlapján közzéteszi. Emellett egyesületi
tagként jogosult a választásról tájékoztatót kérni az Artisjus Vezetőségétől, amely tartalmazza a
választáson részt vett tagok számát, a jelöltek listáját, a választások és az esetleges visszahívások
eredményét, ezen belül az érvényes és érvénytelen szavazatok, az érvényes szavazatokon belül az

egyes jelöltekre leadott igen szavazatok számát. Ezenfelül egyesületi tagként a választásról készült
jegyzőkönyvet megtekintheti, és arról – saját költségére – másolatot is kérhet.
4.2.6. Szavazategyenlőség, pótszavazás
Ha a szavazás eredményeként a legtöbb szavazatot kapott jelöltek között szavazategyenlőség van,
úgy 2018. május 18-án pótszavazásra kerül sor.
A pótszavazás szükségességét a SZIR-ben és az Artisjus honlapján tesszük közzé, legkésőbb 2018. május
17-én este 20 óráig.
A pótszavazásra a szavazás fenti szabályai vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy szavazatát már csak a
legtöbb egyenlő szavazatot kapott jelöltekre adhatja le. A pótszavazás eredményét is magában foglaló
választási végeredményről a 4.2.5. pontban leírtak szerint tájékoztatjuk.
4.2.7. Felügyelő bizottsági póttag
Az Artisjus Alapszabályának XI.6.6.4. pontja értelmében felügyelő bizottsági póttagnak kell tekinteni a
jelöltek közül megválasztott felügyelő bizottsági tagot követően legtöbb szavazatot kapott jelöltet.
5. A választás érvényessége
Az Alapszabály XI.5.1. pontja alapján a választás akkor érvényes, ha a választási időszakban a tagok
legalább 20%-a (húsz százaléka) gyakorolja választási jogát. Ennek megfelelően a rendkívüli választás
érvényességéhez a Komolyzenei Szerzők Osztály tagsága 20%-ának részvétele szükséges. A rendkívüli
választás érvénytelensége esetén az Egyesület a rendkívüli választási időszakot követő három hónapon
belül megismételt rendkívüli választást tart, amely a választási jogukat gyakorló tagok számára tekintet
nélkül érvényes.

Köszönjük figyelmét, számítunk részvételére.
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