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Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 

Küldöttgyűlésének Ügyrendje 
 

egységes szerkezetbe foglalva a 2014. május 29-i és azelőtti módosításokkal 
 
 
 
A jelen Küldöttgyűlési Ügyrend az Alapszabály melléklete. 
 
I. A Küldöttgyűlés összehívása 
 
I.1. A rendes Küldöttgyűlés összehívásának gyakoriságáról és a rendkívüli Küldöttgyűlés 
összehívásnak eseteiről az Alapszabály rendelkezik. 
 
I.2. A Küldöttgyűlést a Vezetőség (Elnökség) hívja össze.  
 
I.2.1. A küldötteket a Küldöttgyűlés összehívásáról írásbeli, a Küldöttgyűlés helyét, időpontját, 
napirendjét tartalmazó meghívóval kell értesíteni. A Küldöttgyűlést az Egyesület székhelyén kell 
tartani. Kivételes esetben a Küldöttgyűlés összehívható más helyre is. A meghívókat legalább a 
Küldöttgyűlést megelőző 15 nappal el kell küldeni. Ha a küldött, vagy az olyan személy (szervezet), 
akit/amelyet a Küldöttgyűlésre meg kell hívni, írásban hozzájárul ahhoz, hogy részére a meghívót 
elektronikus úton küldje el az Egyesület, a küldöttet (más meghívandó személyt) az általa a 
hozzájárulásában megadott elektronikus levélcímre elküldött meghívóval is meg lehet hívni.  
 
I.2.2. A küldöttek meghívójának az I.2.1. pontban említetteken felül tartalmaznia kell a 
határozatképtelenség következményeiről és a szavazati jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót is. 
 
 
II. A Küldöttgyűlés ülése és részvétel a Küldöttgyűlésen 
 
II.1. A Küldöttgyűlést a Küldöttgyűlés által ülésenként választott levezető elnök vezeti (Küldöttgyűlés 
elnöke). A Küldöttgyűlés ülésenként jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv-hitelesítőket választ. 
 
II.2. A Küldöttgyűlésen a küldött személyesen (ideértve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság megfelelő nyilvántartásba vett szervezeti képviselőjének eljárását is) 
vehet részt és gyakorolhatja küldöttgyűlési jogait. 
 
II.3. A Küldöttgyűlésen megjelent küldöttekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a 
küldött nevét (cégnevét) és lakcímét (székhelyét). A jelenléti ívet a Küldöttgyűlés elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.  
 
 
III. A Küldöttgyűlés határozatképessége 
 
III.1. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.  
 
III.2. Ha a Küldöttgyűlés nem határozatképes, a Küldöttgyűlés időpontjától számított 15 napon belüli 
bármely időpontra az eredeti meghívóval összehívott második Küldöttgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes 
 
III.3. A Küldöttgyűlés folyamán történő esetleges eltávozásokra tekintettel a határozatképességet 
napirendi pontonként is meg lehet állapítani.  
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III.4. A Vezetőség megválasztása és visszahívása ügyében való döntéshez a határozatképességet és a 
döntéshez szükséges szavazatszámot osztályonként külön-külön kell megállapítani. 
 
III.5. A meghívóban nem szereplő ügyben a Küldöttgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi 
küldött jelen van és a meghívóban nem szereplő ügyben történő döntéshozatalhoz minden 
megjelent tag egyhangúlag hozzájárul.  
 
 
IV. Döntéshozatal 
 
IV.1. A Küldöttgyűlés határozatait - ha az Alapszabály vagy az Ügyrend eltérően nem rendelkezik - az 
Ügyrend III. pontja szerinti határozatképességnek megfelelően számítva - nyílt szavazással, a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza. 
 
IV.2. A Küldöttgyűlés az Alapszabályt az Egyesület székhelye (Alapszabály II. fejezet), a tagság 
feltételei (Alapszabály VII. fejezet, kivéve a VII.1.1., VII.2. és VII.4.4. pontokban meghatározott 
jogdíjfeltételt), a tag jogai és kötelezettségei (Alapszabály VIII. fejezet), a tagi osztályok, a küldöttek 
és felügyelő bizottsági tagok választása és visszahívása (Alapszabály XI. fejezet), a Küldöttgyűlés 
(Alapszabály XII. fejezet) és a Vezetőség (Alapszabály XIII. pont) tekintetében, továbbá a 
Küldöttgyűlési Ügyrendet a Küldöttgyűlés határozatképessége és döntéshozatali rendje egyes 
szabályai (Küldöttgyűlési Ügyrend III.4. és III.5. pontok és IV.2, IV.3. IV.4., IV.5. pontok) tekintetében 
nyílt szavazással, legalább huszonöt (25) támogató szavazattal csak akkor módosíthatja, ha a 
Küldöttgyűlésen legalább harminc küldött megjelent és az ügy napirendre tűzését az Alapszabály VIII. 
1.7. pontja szerint a tagok kérték. Az előző mondatban meghatározott szabályokat nem kell 
alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt alapszabályi vagy 
ügyrendi rendelkezések módosítása vagy hatályon kívül helyezése jogszabályváltozás, uniós jogi 
aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az 
Alapszabály, illetve az Ügyrend elfogadásakor előre nem látható körülmény folytán válik szükségessé. 
 
IV.3. Az Egyesület nevéről, jellegéről, céljáról és tevékenységéről, az Egyesületi tagságról (Alapszabály 
I., III. VI. fejezetek) csak akkor hozható nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntés, ha a 
Küldöttgyűlésen valamennyi tag megjelent, az ügy napirendre tűzését az Alapszabály VIII. 1.7. pontja 
szerint a tagok kérték és a Küldöttgyűlés a döntéshez a valamennyi osztályhoz tartozó tagok legalább 
felének támogató véleményével rendelkezik. A felsorolt ügyekben történő döntéshozatal előtt az 
egyesületi tagok véleményét a Küldöttgyűlésnek ki kell kérnie. Ennek érdekében a tagok véleményét 
a kérdésről legalább 15 napos válaszadási határidővel írásban kell kikérni vagy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat V. pontja szerint tagértekezletet kell összehívni. Az előző két mondatban 
meghatározott szabályokat nem kell alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha 
a megjelölt alapszabályi vagy ügyrendi rendelkezések módosítása vagy hatályon kívül helyezése 
jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet alá eső közjogi 
döntés vagy más objektív, az Alapszabály, illetve az Ügyrend elfogadásakor előre nem látható 
körülmény folytán válik szükségessé.  
 
IV.4. Az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről vagy feloszlásáról (Alapszabály XII.2.2. pont) 
csak akkor hozható nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntés, ha a Küldöttgyűlésen valamennyi 
küldött megjelent, az ügy napirendre tűzését az Alapszabály VIII.1.7. pontja szerint a tagok kérték, a 
Küldöttgyűlés a döntéshez a valamennyi osztályhoz tartozó tagok legalább háromnegyedének 
támogató véleményével rendelkezik és zökkenőmentesen biztosítható az Alapszabály III.2. pontjában 
felsorolt tevékenységek folyamatos ellátása. A felsorolt ügyekben történő döntéshozatal előtt az 
egyesületi tagok véleményét a Küldöttgyűlésnek ki kell kérni. Ennek érdekében a tagok véleményét a 
kérdésről legalább 15 napos válaszadási határidővel írásban kell kikérni vagy a Szervezeti és 
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Működési Szabályzat V. pontja szerint tagértekezletet kell összehívni. Az előző két mondatban 
meghatározott szabályt nem kell alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha a 
megjelölt döntés jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat, azzal egy tekintet 
alá eső közjogi döntés vagy más objektív, az Alapszabály elfogadásakor előre nem látható körülmény 
folytán válik szükségessé. 
 
IV.5. A Küldöttgyűlés a Küldöttgyűlési Ügyrend IV.6. pontját nyílt szavazással akkor módosíthatja, ha a 
módosítást a Küldöttgyűlésen legalább 22 szavazat támogatja. 
 
IV.6.1.1 A jogosultak érdekében felhasználható cél szerinti juttatás elkülönítéséről, alapjáról és 
mértékéről, a támogatási politikát is tartalmazó felosztási szabályzat elfogadásáról és módosításáról, 
a támogatási politikával összhangban a jogdíjbevétel jogosultak érdekében történő felhasználására 
vonatkozó eseti döntés kérdésében, valamint az Egyesület vagy jogelődje, mint alapító által létesített 
alapítványokkal kapcsolatban az alapítói jogok gyakorlása kérdésében (Alapszabály XII.2.6., XII.2.7. 
XII.2.8. és XII.2.12. pontokban meghatározott ügyek) csak akkor hozható nyílt szavazással döntés, ha 
azt a Küldöttgyűlésen legalább 202 szavazat támogatja. Az előző mondatban meghatározott szabályt 
nem kell alkalmazni és a határozatot a IV.1. pont szerint kell meghozni, ha a megjelölt döntés 
jogszabályváltozás, uniós jogi aktus, bírósági/hatósági határozat vagy azzal egy tekintet alá eső 
közjogi döntés folytán válik szükségessé. 
 
IV.6.2. A támogatási politika által szabályozott Komolyzenei Szociális Bizottság, Könnyűzenei Szerzői 
és Szövegírói Szociális Bizottság, valamint Irodalmi Szociális Bizottság, valamint az Egyesület vagy 
jogelődje, mint alapító által létesített alapítványok alapító okiratában szabályozott előkészítő 
bizottságok tagjainak megválasztása az alábbiak szerint történik: 
- A jelöltek személyére javaslatot a Vezetőség (Elnökség), valamint a Küldöttgyűlés ülésén 

bármely küldött tehet. 
- A Vezetőség (Elnökség) előzetesen legalább annyi jelöltet javasol, ahány bizottsági tagot és 

póttagot választani szükséges. 
- Az így javasolt személyek jelöltté válnak, ha az Egyesülettel tagsági jogviszonyban állnak, a 

támogatási politika, illetve az alapítványi alapító okiratok esetleges egyéb, a bizottsági taggal 
szemben támasztott feltételeinek megfelelnek, és a jelölést a Küldöttgyűlés ülését 
megelőzően írásban vagy az ülésen szóban kifejezetten elfogadják. 

- A Küldöttgyűlés elnöke és a megválasztott két (2) szavazatszámláló bizottságonként 
betűrendben listákat készít a jelöltekről (jelölt listák). A jelöltek közül a bizottsági tagokat 
titkos szavazással választja a Küldöttgyűlés oly módon, hogy érvényes szavazatnak csak olyan, 
a küldött által leadott jelölt lista számít, amelyen legfeljebb annyi jelölt név mellett szerepel a 
szavazatot jelentő egyértelmű jelzés a szavazólapon feltüntetett módon, javítás nélkül, ahány 
bizottsági tagot és póttagot az adott bizottságba a támogatási politika, illetve az alapítványi 
alapító okiratok szerint választani kell.  

-       3Megválasztott bizottsági tagnak a támogatási politika, illetve az alapítványi alapító okiratok 
által meghatározott létszámban a leadott érvényes szavazatokhoz képest azok a legtöbb 
szavazatot kapott jelöltek tekintendőek, akik a leadott szavazatok közül legalább 20 
szavazatot kaptak. Megválasztott bizottsági póttagnak a támogatási politika, illetve az 
alapítványi alapító okiratok által meghatározott létszámban az előző mondat feltételének 
megfelelő következő legtöbb szavazatot kapott jelöltek tekintendők.4     

                                                 
1
 Számozását módosította a Küldöttgyűlés 50/2012. sz. határozatával, hatályos 2012. november 23-tól. 

2
 Módosította a Küldöttgyűlés 105/2014. sz. határozatával, hatályos 2014. május 29-től 

3
 Módosította a Küldöttgyűlés 105/2014. sz. határozatával, hatályos 2014. május 29-től 

4
 Módosította a Küldöttgyűlés 65/2013. sz. határozatával, hatályos 2013. május 22-től 
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- Szavazategyenlőség esetén a megválasztás szempontjából döntő szavazategyenlőséggel 

érintett jelöltek személyére nézve a szavazást meg kell ismételni.5 
 
IV.7. A Vezetőség (Elnökség) választása és a vezetőségi (elnökségi) tagok visszahívása az alábbiak 
szerint történik: 
 
IV.7.1. Az a küldött, aki a Vezetőség (Elnökség) tagja kíván lenni, erre vonatkozó szándékát szóban 
köteles bejelenteni a Küldöttgyűlés elnökének. Emellett a Küldöttgyűlés ülésén bármely küldött 
javasolhat jelölteket a küldöttek közül kizárólag abból az osztályból választandó vezetőségi 
(elnökségi) tagok személyére, amelyik osztályba a javaslatot tevő küldött tartozik. A jelentkező, 
valamint a javasolt személyek - ez utóbbiak csak azzal a feltétellel, ha a jelölést kifejezetten 
elfogadják - jelöltnek tekintendők. 
 
IV.7.2. A Küldöttgyűlés elnöke és a megválasztott két (2) szavazatszámláló osztályonként 
betűrendben listát készít a jelöltekről (jelölt-listák). A jelöltek közül a vezetőségi (elnökségi) tagokat 
titkos szavazással választja a Küldöttgyűlés oly módon, hogy érvényes szavazatnak csak olyan, a 
küldött által leadott jelölt-lista számít, amelyen legfeljebb annyi jelölt név mellett szerepel a 
szavazatot jelentő egyértelmű jelzés a szavazólapon feltüntetett módon, javítás nélkül, ahány 
vezetőségi (elnökségi) tagot az adott osztályból az Alapszabály XIII.3. pontja szerint választani kell. 
Megválasztott vezetőségi (elnökségi) tagnak az Alapszabály XIII.3. pontjában meghatározott 
létszámban az érintett osztályban külön számított, a leadott érvényes szavazatokhoz képest legtöbb 
szavazatot kapott jelöltek tekintendők.  Ha a jelölt- listán több jelölt szerepel, mint ahány vezetőségi 
(elnökségi) tagot az adott osztályban választani kell, szavazategyenlőség esetén a megválasztás 
szempontjából döntő szavazategyenlőséggel érintett jelöltek személyére nézve a szavazást meg kell 
ismételni. 
 
IV.7.3. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben fennálló, a 
tagságból adódó, az Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott 
kötelezettségének nem tesz eleget, ha nem felel meg az Alapszabályban meghatározott tagsági 
feltételeknek, valamint, ha tisztségének ellátásában tartósan akadályoztatva van. 
 
IV.7.4. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának elérését 
veszélyeztető vagy érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít. 
  
IV.7.5. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást az érintett 
vezetőségi (elnökségi) tagot megválasztó egyesületi osztályba tartozó küldöttek legalább fele a 
visszahívni javasolt vezetőségi (elnökségi) tag helyett jelölt új vezetőségi (elnökségi) tag 
személyének megjelölésével együtt indítványozza. Ebben az esetben a bizalmatlanságon túlmenően 
az indítványt indokolni nem kell. 
 
IV.7.6. A vezetőségi (elnökségi) tagot vissza lehet hívni akkor is, ha a visszahívást a Vezetőség 
(Elnökség) a Vezetőségi Ügyrendben meghatározott esetekben és indokkal, a visszahívni javasolt 
vezetőségi (elnökségi) tag helyett jelölt új vezetőségi (elnökségi) tag személyének megjelölésével 
együtt indítványozza.  
 
IV.7.7. A IV.7.6. pont szerinti esetet kivéve a vezetőségi (elnökségi) tag visszahívására irányuló 
indítványt írásban, megfelelő indokolással a Vezetőséghez (Elnökséghez) kell eljuttatni olyan 
időpontban, hogy a Vezetőség (Elnökség) a visszahívást a Küldöttgyűlés napirendjére tűzhesse.  
 

                                                 
5 Beiktatta a Küldöttgyűlés 50/2012. sz. határozatával, hatályos 2012. november 23-tól 
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IV.7.8. A visszahívás ügyében történő határozathozatal során a határozatképtelenség miatt 
megismételt Küldöttgyűlés határozatképességéről szóló III.3. pont nem alkalmazható és a 
határozathozatalban csak a visszahívással érintett tagi osztály küldöttei vesznek részt  
 
IV.7.9. Az érintett küldött a visszahívásra vonatkozó határozat meghozatalában nem vehet részt, és 
az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon 
kívül kell hagyni. 
 
IV.7.10. A visszahívás ügyében a Küldöttgyűlés visszahívással érintett tagi osztályába tartozó 
küldöttei a III.4. pont szabálya szerint titkos szavazással, a leadott szavazatok egyszerű 
szótöbbségével döntenek.  
 
IV.7.11. A vezetőségi (elnökségi) tag halála, lemondása vagy visszahívása esetén az új vezetőségi 
(elnökségi) tag megválasztására a IV.7. pont rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
választást csak a megválasztandó vezetőségi (elnökségi) tag tekintetében kell megtartani. 
 
IV.7.12. A IV.7.5. és IV.7.6. ponton alapuló visszahívás és választás esetén a IV.7. pont 
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a jelölést kifejezetten elfogadja, jelöltnek 
kell tekinteni azt a küldöttet, akit az indítvány jelöltként megjelöl. 
 
 
V. Jegyzőkönyv 
 
V.1. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 
- az Egyesület nevét;  
- a Küldöttgyűlés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek számát; 
- a Küldöttgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a 
szavazatszámlálóknak a nevét; 
- a Küldöttgyűlés napirendjét, lényegesebb eseményeit, az elhangzott indítványokat; 
- a napirendi pontokhoz kapcsolva a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok 
számát és a tartózkodók számát;  
- a küldöttek esetleges tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. 
 
V.2. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott 
küldöttek közül egy hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet. 
 
V.3. A Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének hiteles példányai alapján a Vezetőségtől (Elnökségtől) a 
Küldöttgyűlésről egyesületi bármely tag tájékoztatót kérhet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a 
Küldöttgyűlésen megjelentek számát, továbbá napirendi pontonként a leadott szavazatok és 
ellenszavazatok számát, a szavazástól tartózkodók számát, továbbá a megjelentek közül esetlegesen 
időközben eltávozottak számát akként, hogy e számok összege megegyezzen az eredetileg 
megjelentek számával. Az egyesületi tagok a küldöttgyűlési jegyzőkönyveket megtekinthetik, és arról 
– költségükre – másolatot kérhetnek. 
 
 
A Küldöttgyűlés a Küldöttgyűlés Ügyrendjét elfogadta: 
 
2011. december 19. 
 
A Küldöttgyűlés a Küldöttgyűlés Ügyrendjét módosította: 
 
2012. november 23-án; 
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2013. május 22-án; 
2014. május 29-én. 
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