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TAGÉRTEKEZLETI MEGHÍVÓ
az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület tagértekezletére egyesületi tagok, az Egyesületnek
a jogkezelésre megbízást adott egyéb érintett jogosultak, valamint azon egyéb érintett jogosultak
részére, akinek vagy amelynek a részére az Egyesület a tagértekezlet évében, vagy a tagértekezletet
megelőző évben jogdíjat fizetett ki.
A tagértekezlet helye:
Az Egyesület Vezetősége a 2020. évi tagértekezletet koronavírus járványra tekintettel a résztvevők
biztonsága értekében online videókonferencia szolgáltatás, a ZOOM program igénybevételével az
alábbiakban rögzített különleges feltételek mellett tartja:

A tagértekezlet időpontja: 2020. november 3. (kedd) délután 14:00 óra
A tagértekezlet programja:
1. A tagértekezlet megnyitása és levezető elnök kijelölése, tájékoztatás a Tagértekezlet rendkívüli
megtartásának indokairól a koronavírus járványra tekintettel
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 kijelölése
3. Tájékoztatás az Egyesület legutóbbi tagértekezlet 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 Artisjusazonosító megadásával.
- A regisztrációt a résztvevőnek arról az e-mail címéről kell elvégeznie, amellyel a Tagértekezleten
részt vesz!
A regisztrációkor használt e-mail címet a résztvevő a személyéhez kapcsolódóan rögzítjük, s ezen email címen keresztül biztosítunk belépési lehetőséget a ZOOM keretében elektronikus úton megtartott
Tagértekezletre, ahol a résztvevő személyét ezen előzetesen megadott e-mail címmel történő
csatlakozása útján azonosítjuk.
- A résztvevők regisztrációjukkal egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy az Artisjus a
Tagértekezletet kép- és hangfelvételen rögzítse.
A regisztráció határideje: 2020. október 26. (hétfő) 24:00 (éjfél)
Tájékoztatás a részvételről:
SZMSZ V.2.1.
A tagértekezleten az az egyesületi tag és az Egyesületnek a jogkezelésre megbízást adott egyéb
érintett jogosult, valamint az az egyéb érintett jogosult vehet részt, akinek vagy amelynek a
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részére az Egyesület a tagértekezlet évében vagy a tagértekezletet megelőző évben jogdíjat
fizetett ki, és aki/amely részvételi szándékát írásban vagy elektronikus levélben a meghívóban
megadott, a meghívó 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 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.3.3.:
A tagértekezlet javaslatot tehet 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 az egyéb érintett jogosultakra, akik az
Egyesületnek nem tagjai, nem terjed ki.)
Tájékoztatás a koronavírus járványra tekintettel rendkívüli körülményekről a Tagértekezlet
megtartását illetően:
-

A regisztráló személy az előzetesen megadott e-mail címmel azonosítja magát az értekezlethez
kapcsolódásakor.

-

Az értekezleten való felszólalás, hozzászólás és szükség esetén szavazás lebonyolítása az online
konferenciaprogram segítségével történik, erről a résztvevők a belépésük után kapnak
tájékoztatást.

-

Az Artisjus a Tagértekezlet teljes időtartamára informatikus kollégák elérhetőségét biztosítja,
akik a regisztrált résztvevők részére külön tájékoztatás keretében megadott telefonszámokon
lesznek elérhetőek a Tagértekezlet teljes időtartama alatt informatikai, műszaki segítség
igénybevétele céljából.

Budapest, 2020. október 16.
Madarász Iván elnök
az Egyesület Vezetősége (Elnöksége)
nevében
*Az előzetes regisztráció teszi lehetővé azt, hogy a szervezés során pontosan tudjunk számolni a várható létszámmal. Az Egyesületnek
mintegy kétezer tagja és tízezer megbízója van. Az előzetes regisztráció miatt a rendezvény jóval olcsóbban kivitelezhető, és nem sérül a
tagok és megbízók részvételi joga. A nem-tag, nem-megbízó szerzők esetében ellenőrizzük azt is, hogy kapott-e jogdíjat az Artisjustól 2016ban vagy 2017-ben. 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.
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