
Szerzői Hírlevél 2011. december – 1. 

 

Artisjus Közgyűlés: hétfőn! 

Emlékeztetőül: jövő hétfőn, december 12-én 10.30-kor lesz az Artisjus rendes Közgyűlése.  

Sok résztvevőre, hosszú regisztrációra számítunk, ezért kérjük, időben érkezzen. Regisztráció már 9.45-től! 

 

Mindenképpen legyen Önnél: 

-    személyi igazolvány (vagy útlevél vagy új jogosítvány) 

 

Lehetőleg hozza el magával 

-    a meghívót,  

-    a meghívóval kiküldött közgyűlési füzetet, 

-    tollat. 

 

Fontos témák:  
-    törvénymódosítás miatt az egyesületi szervezet jelentős átalakítása; 

-    tisztségviselők választása. 

 

Meghatalmazás: 
Van lehetőség arra, hogy egy szerző távollétében meghatalmazzon egy másik, vele azonos tagi osztályba 

tartozó szerzőt a részvételre. Minta-meghatalmazást a meghívóval küldtünk. (Artisjus-kód a meghívót 

tartalmazó borítékon, a címzésnél található.) 

-    FONTOS! Ha Ön meghatalmazással érkezik, akkor mind saját nevében, mind a meghatalmazó nevében 

külön regisztrálnia kell a helyszínen! 

 

Hozzászólás: 

A Közgyűlésen hozzászólni bármelyik ponthoz lehet. Aki előre jelzi hozzászólási szándékát a 

regisztrációkor, azokat a levezető elnök minden napirendi pontnál előre sorolja.  

 

Utazási költségtérítés: 
A Budapesten kívüli ideiglenes vagy állandó lakcímmel rendelkező tagokat útiköltség-térítés illeti meg, 

amihez a regisztrációnál egy nyomtatványt kitölteni. Megtérítés utólag, átutalás útján. Ehhez szükséges: 

-    2. osztályú vasúti vagy távolsági autóbuszjegy vásárlását igazoló, az Artisjus Egyesület nevére szóló 

számla, 

-    személygépkocsival történő utazás esetén a forgalmi engedély. 

 

* * * 

 

Érthetőbb szerzői jogdíjértesítők 
Az átláthatóbb működés érdekében átfogó módosítást hajtottunk végre a szerzőknek, örököseiknek és 

zeneműkiadóknak szóló jogdíjértesítőn. A legfőbb változás, hogy „lefordítottuk” a jogdíjnemek elnevezését 

érthetőbb nyelvre, és egységesítettük a formát. Az új struktúra rövid magyarázatokkal megtekinthető itt.  

 

Természetesen a legrészletesebb jogdíjadatokat az online értesítő (SZIR) tartalmazza, amihez minden 

szerzőnk hozzáférhet. Ehhez személyes regisztráció szükséges.  Érdeklődni telefonon lehet: (1) 488 2666. 

 

* * * 

 

 

Szerzői jogi törvény módosulása 

2011. december 5-én délután fogadta el az Országgyűlés a szerzői jogi törvény módosítását, ami jelentősen 

érinti az Artisjus és a többi belföldi közös jogkezelő szervezet működését. A módosítások nem érintik az 

Artisjus egyesületi autonómiáját, és nem gátolják a jogdíjak beszedését és felosztását. A módosításokról 

általunk készített tájékoztatót letöltheti innen . 

 

* * * 

 

 

Artisjus Szerzői Akadémia 
„Az internetes zeneterjesztés csatornái – ma és holnap”. Ezzel a címmel tartottuk 2011. november 28-án 

http://www.artisjus.hu/opencms/export/download/hirlevel/Uj_szerzoi_ertesito.pdf
https://szir.artisjus.com/
http://www.artisjus.hu/opencms/export/download/hirlevel/Szjt_modositas_tajekoztato.pdf


hatodik, teltházas Artisjus Szerzői Akadémiánkat. 

 

Szöveges összefoglaló a rendezvényről: 

http://www.slideshare.net/tothpb/szerzi-akadmia-111128  

 

Halas Attila (JWT) előadásának anyaga: 

http://www.slideshare.net/jwtintelligence/things-to-watch-music-edition-october-2011-9521639  

 

Bodrogi András (WMMD) prezentációja: 

http://www.slideshare.net/karmaflow/artisjus-szerzi-akadmia-a-digitlis-zeneterjeszts-httere-csatorni-a-

webjelenlt-szerepe-a-vsrlssztnzsben  

 

Képek a helyszínről: 

http://www.facebook.com/artisjus.hu#!/media/set/?set=a.10150554394532788.427999.382499997787&typ

e=3  

 

--- 

 

Artisjus a Facebookon: www.facebook.com/artisjus.hu 
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