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Figyelem! 
 
Részvétel csak előzetes visszajelzés alapján lehetséges!* 
 
 

TAGÉRTEKEZLET 
M E G H Í V Ó 

 

 

az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület tagértekezletére a tagok és azoknak a közös 

jogkezelésben érintett jogosultaknak a számára, akik az Egyesületnek nem tagjai, de megbízást adtak 

egyes vagyoni jogaik közös kezelésére.  

 

Az Egyesület Vezetősége a 2012. évi tagértekezletet az alábbi helyen, időpontban és programmal 

tartja: 

 

A tagértekezlet helye: Artisjus-terem, 1016 Budapest, Mészáros u. 15/17. 

 

A tagértekezlet időpontja: 2012. szeptember 25. délután 14 óra 

 

A tagértekezlet programja: 
1. A tagértekezlet megnyitása és levezető elnök választása 

2. Emlékeztető-vezető, -hitelesítő és – az Alapszabály VIII.1.7., és az SZMSZ 5.3.3. pont szerinti 

javaslat esetén a javaslat megtételének időpontjához képest – szavazatszámlálók 

megválasztása 

3. Tájékoztatás az Egyesület legutóbbi közgyűlése óta folytatott tevékenységéről, a közös 

jogkezelés nemzetközi, uniós és hazai jogi környezetének fejleményeiről, és egyéb, az 

Egyesület tevékenységi körét érintő eseményekről, tényekről és körülményekről 

4. Kérdések, hozzászólások 

5. (Esetleges programpont: Javaslattétel a döntésre hatáskörrel rendelkező egyesületi szervtől 

függően a Küldöttgyűlés és/vagy a Vezetőség (Elnökség) ülésén megtárgyalandó ügyekre.) 

6. A tagértekezlet bezárása 

 

Részvétel csak előzetes regisztrációval lehetséges. Ennek módja: 
- e-mailben a kommunikacio@artisjus.com címre, név, születési dátum, és lehetőleg Artisjus-

azonosító megadásával, VAGY 

- levélben az Artisjus Titkárság, 1016 Budapest, Mészáros u. 15-17. címre, név, születési 

dátum, és lehetőleg Artisjus-azonosító megadásával. 

 

A regisztráció határideje: 2012. szeptember 20. 

 

Tájékoztatás a részvételről: 

 

SZMSZ V.2.1.: 

 

                A tagértekezleten az az egyesületi tag és az Egyesületnek a közös jogkezelésre megbízást 

adott egyéb érintett jogosult vehet részt, aki/amely részvételi szándékát írásban vagy 

elektronikus levélben a jelen meghívóban/közleményben  megadott, a meghívó/közlemény 
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közzétételétől számított legalább 5 napos határidőben neve, tagi kódja vagy egyéb azonosító 

adata közlésével az Egyesületnek visszaigazolja.  

 

SZMSZ V.2.2.  

 

A tagértekezleten a tag, illetve az Egyesületnek a közös jogkezelésre megbízást adott egyéb 

érintett jogosult személyesen (ideértve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaság megfelelő nyilvántartásba vett szervezeti képviselőjének 

eljárását is) vehet részt. 

 

 

Tájékoztatás a javaslattételi jogról: 

 

SZMSZ V.2.3. és V.3.3. (az Alapszabály VIII.1.7. végrehajtására): 

A tagértekezleten az Egyesület tagjai  javaslatot tehetnek a döntésre hatáskörrel rendelkező 

egyesületi szervtől függően a Küldöttgyűlés és/vagy a Vezetőség (Elnökség) ülésén 

megtárgyalandó ügyekre. Ha a tagértekezleten legalább a tagok  öt (5) %-a megjelent és a 

napirendi javaslatot a jelenlevő tagok többsége támogatja, a Küldöttgyűlés, illetve a 

Vezetőség (Elnökség) köteles az ügy tárgyalását napirendre tűzni, az ügyrendje szerint 

megtárgyalni és a tagokat a döntésről elektronikus úton értesíteni. (A javaslattételi jog a 

közös jogkezelésre megbízást adott egyéb érintett jogosultakra nem terjed ki.) 

 

Budapest, 2012. szeptember 5. 

 

 

 

Victor Máté elnök s.k. 

az Egyesület Vezetősége (Elnöksége) 

nevében 

 

 
*Az előzetes regisztráció teszi lehetővé azt, hogy a szervezés során pontosan tudjunk számolni a várható létszámmal. Az Egyesületnek 1831 

tagja és 9383 megbízója van, de várhatóan ennél jóval kisebb létszám várható. Az előzetes regisztráció miatt a rendezvény jóval olcsóbban 

kivitelezhető, és nem sérül a tagok és megbízók részvételi joga. Minden sikeres regisztráció esetén néhány napon belül visszajelzést 

küldünk. Ha a rendezvény előtti napig nem kapott visszajelzést, hívja a (+36-1) 488 2602-es számot. 


