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Közgyűlés, választás, szervezeti átalakítás 

Az Artisjus 2011. december 12-én tartotta Közgyűlését; a részvétel minden eddiginél nagyobb volt, 350-nél 

több szerző, jogutód, zeneműkiadó volt jelen. 

A Közgyűlés elfogadta az egyesület szervezetének átalakítását, amit a szerzői jogi törvény decemberi 

módosítása tett szükségessé. Az Artisjus új legfőbb szerve a Küldöttgyűlés lett, melynek 33 tagját a 

jelenlévők választották meg. 11 új név van a listán, tehát kiegyensúlyozott, de jelentős személyi változás 

történt. A Felügyelő Bizottságot is megválasztotta a tagság; a 6 fős testületben szintén 1/3 a változás 

aránya: két új FB-tagot köszönthetünk. 

Képek a választási gyűlésről: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150580543167788.430699.382499997787&type=3  

 

Küldöttgyűlés - alakuló ülés 

A 2011. december 19-én először összeülő Küldöttgyűlés már az Artisjus Egyesület új Vezetőségét is 

megválasztotta. A legnagyobb változást a könnyűzene területén látjuk: a négyből három új név: Victor 

Máté, Czutor Zoltán (Belmondo) és Szabó Áron „Vasaló” (Rémember, Nemjuci) mellett Bródy János 

képviseli a folytonosságot. Az írók is új képviselőt választották, Szilágyi Ákos költő személyében. 

Az átalakításról szóló sajtóközleményünk elérhető itt: 

http://www.artisjus.hu/opencms/export/download/hirlevel/Artisjus_valasztas.pdf 

A Küldöttgyűlés elfogadta az ügyrendjét is. A legfontosabb új szabály, hogy a Felosztási Szabályzat 

módosítása, amelyről eddig a Vezetőség határozott, mostantól a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. A 

legszélesebb legitimáció érdekében itt bármilyen változtatás legalább 22 igen szavazattal fogadható el (a 

teljes 33 főből). A Küldöttgyűlés a felosztási kérdésekben szerzői javaslatokat akár közvetlenül 

(kommunikacio@artisjus.com), akár a Szerzői Véleményező Bizottság útján (szvb@artisjus.com) örömmel 

fogad. 

Végül a Küldöttgyűlés foglalkozott a jogdíjak 10%-át kitevő kulturális célú levonásokkal. Az új szerzői 

jogi törvény szerint minden ilyen levonást csak a Nemzeti Kulturális Alap útján lehet felhasználni, de az 

egyesület "támogatási politikája" és az NKA-val kötendő, előkészítés alatt álló megállapodás alapján. A 

Küldöttgyűlés felkérte a Vezetőséget, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az NKA vezetésével.  

 

Információk a honlapon 
ÚJ! A teljes küldöttgyűlési, felügyelő bizottsági és vezetőségi névsort megtalálja itt: 

http://www.artisjus.hu/egyesulet/szervezet.html  

ÚJ! A hatályos szabályzatok elérhetők ezen az oldalon: http://www.artisjus.hu/egyesulet/szabalyzatok.html  

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