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Kedves Szerzőnk!

Lezajlott a választás
Az Artisjus egyesületi tagjai megválasztották a Küldöttgyűlés és a Felügyelő Bizottság képviselőit a
következő négy évre. A szerzőkből, jogutódokból és zeneműkiadókból álló tagság által újonnan
megválasztott tisztségviselők 2023-ig töltenek majd be meghatározó szerepet az Artisjus
működésében.
Összesen 642 egyesületi tag adta le szavazatát, ami 30 százalékos részvételt jelen. Az Artisjus
történetében soha ennyien nem szavaztak. A magas részvételi arány köszönhető annak is, hogy a
rendes választások során most először volt lehetőség online, a Szerzői Információs Rendszerben
szavazni. A résztvevők 95 százaléka élt a lehetőséggel és adta le voksát a SZIR-ben, míg a többi
résztvevő személyesen, az Artisjus budapesti irodájában szavazott.
Változások
A Küldöttgyűlés könnyűzenei tagozatában leköszön: Fábri Péter, Victor Máté, dr. Wolf Péter és
Zsoldos Béla. László Attila és Malek Miklós küldöttek 2020-tól póttagokként vesznek részt a
döntéshozó szervben. Új szereplők a 12 fős könnyűzenei Küldöttgyűlésben: Hrutka Róbert, Hodosi
Enikő, Szekeres András, Tóth Szabolcs és Péter János.
A komolyzenei osztályban is történt változás, hiszen búcsúzik a küldöttektől Soós András, őt Balogh
Máté váltja. Szemző Tibor és Tóth Péter többé nem póttagok, 2020-tól ebben a tagozatban nem tölti
be senki a tisztséget.
Az irodalmi osztály öt küldöttje között ezentúl nem szerepel Ladik Katalin, Petőcz András és Tóth
Erzsébet. Újonnan küldötté választott tagok: dr. Báger Gusztáv, Szálinger Balázs, Kemsei István,
valamint Orbán János Dénes (póttag).
A zeneműkiadóknál a Solo Music Zeneműkiadó Kft. többé nem tölti be a tisztséget, de küldöttként
vesz részt a munkában az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft-t és a Tizenkéthang Kft-t. Az
Akkord Zenei Kiadó Kft. póttagként vesz részt a következő négy évben.
A Felügyelő Bizottságban is lesznek változások: az irodalmi tagsági osztályt Vörös István képviseli
(valamint Tóth Erzsébet póttagként), a komolyzeneiben Decsényi Jánost Sáry Bánk váltja. A
könnyűzenében új FB tagként kezdi meg a munkát Szűcs Norbert, Németh Gábor pedig póttagként
folytatja.
A 2019-es választás teljes eredménye itt látható: http://bit.ly/valasztasi_eredmeny_2019

Ünnepi nyitvatartás

Tájékoztatjuk, hogy irodánk a két ünnep között zárva tart. December 20. péntek 14 óráig tudjuk
fogadni a megkereséseket, utána legközelebb már csak az újévben, január 2-án délelőtt 10 órától
leszünk elérhetőek. Az ünnepi időszakban is használható lesz a SZIR, így az online ügyintézés
zavartalanul elérhető lesz minden regisztrált jogosultnak.

Boldog karácsonyt, áldott ünnepeket
Köszönjük, hogy idén is követte hírleveleinket. Az Artisjus kellemes ünnepeket kíván 2019 öt
legolvasottabb DalSzerzo.hu-cikkével!
Elfogadta az Európai Parlament a szerzői jogi irányelvet http://bit.ly/2RWAZbO
Így kerestek a magyar dalszerzők 2018-ban http://bit.ly/2rQ6JVg
A Punnany Massif frontembereivel a címlapon megjelent a Dal+Szerző http://bit.ly/36C9Ezy
A nagyvárosaink, a Balaton és Sopron a koncertélet központjai – Nagy Élőzenei Statisztika 2018
http://bit.ly/2RVuXYP
A mai pop meghatározó szerző-producere nem elégedett a mai poppal, a streammel – és magával
http://bit.ly/2tfzZ86

Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre
„leiratkozom” szöveggel.
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