Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesülete
Hungarian Society for the Protection of Audio-visual Authors' and Producers' Rights

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.

A FilmJUS Vezetősége ezúton meghívja Önt a FILMJUS
(Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete)
2020. február 25-én (kedden) 9 óra 30 perckor tartandó
VÁLASZTÁSI GYŰLÉSÉRE,
amelyet a
FilmesHázban, 1092 Budapest, Ráday utca 31/b. alatt tartunk.

Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló a 2016-2019 között végzett tevékenységrıl;
2. Egyesület küldötteinek és a Felügyelı Bizottság tagjainak megválasztása
Ennek keretében: A jelölı bizottság elıterjesztése, további tagok jelölése küldöttnek és felügyelı
bizottsági tagnak, valamint a szavazatszámláló bizottság megválasztása;
Szünet, a szavazó lapok elkészítése, szavazás;
Szavazatok begyőjtése, szavazatszámlálás;
A szavazás eredményének kihirdetése
Amennyiben a jelzett idıpontban a Választási Győlés nem határozatképes, úgy a megismételt Választási
Győlést 2020. február 25-én 10 órakor tartjuk azonos helyen és napirenddel.
A Választási Győlésen más napirend nem tárgyalható.
A szavazati jog gyakorlása a Választási Győlésen:
a Választási Győlésen a magánszemély tag személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet részt.
A magánszemély tag egy magánszemélynek adhat, egyszeri alkalomra szóló meghatalmazást.
Meghatalmazás kizárólag másik tag részére adható, valamint csak olyan részére, aki a meghatalmazóval azonos szerzıi jogosulti csoportba tartozik (pl. rendezı csak rendezınek, operatır csak
operatırnek, stb.). Egy tag csak egy másik tagnak lehet a meghatalmazottja.
A jogi személyiséggel rendelkezı vagy nem rendelkezı szervezetet a bíróság által nyilvántartásba
vett képviselıje, vagy e képviselı meghatalmazottja képviselheti. A meghatalmazást közokiratba
vagy teljes bizonyító erejő magánokiratba kell foglalni. A képviselı képviseleti jogosultságát megfelelıen igazolni köteles. A meghatalmazást a jelenléti ív aláírásakor át kell adni, azt a Választási Győlés irataihoz csatoljuk.
A Választási Győlés határozatképessége:
A Választási Győlés határozatképes, ha azon a szavazatra jogosult tagok több mint fele jelen van.
Ha a Választási Győlés nem határozatképes, a Választási Győlés idıpontjától számított 15 napon
belül bármely idıpontra, az eredeti meghívóval összehívott megismételt Választási Győlés, az eredeti napirenden szereplı ügyekben, a megjelent szavazásra jogosultak számára tekintet nélkül
határozatképes.

Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesülete
Hungarian Society for the Protection of Audio-visual Authors' and Producers' Rights

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 14.

A jelölés módja:
A Választási Győlésen a jelölı bizottság terjeszt elı jelölteket mind küldöttnek, mind a Felügyelı
Bizottság tagjainak. Ezen jelölteken túl a helyszínen bármely tag is javasolhat jelöltet, melynek a
szavazólistára kerülésérıl a jelenlévı tagok nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel döntenek. A
jelölt csak magánszemély lehet! A jelölés lezárultát követıen a három, helyszínen megválasztott
szavazatszámláló készíti el a jelöltlistákat.
A választás módja:
A választás titkos szavazással történik. A tagok egy-egy szavazólapot adhatnak le mind a küldöttekre, mind a Felügyelı Bizottság tagjaira. A szavazólap akkor érvényes, ha azon legfeljebb 15 küldöttre, illetve legfeljebb 3 felügyelı bizottsági tagra adtak szavazatot, kevesebb jelölt megjelölése lehetséges, a szükségesnél több jelölt megjelölése érvénytelen szavazatot eredményez. A szavazat leadása csak a szavazólapon történhet úgy, hogy abból egyértelmően eldönthetı legyen a szavazó
döntése. A javított szavazólap érvénytelen!

A választási győlésen megválasztott küldötteket a FilmJUS Vezetısége meghívja a választási győlést
követıen haladéktalanul, azonos helyszínen megtartandó elsı Küldöttgyőlésre.

a Küldöttgyőlés napirendje:
1. Vezetıség tagjainak és az Elnök megválasztása.

Budapest, 2020. január 15.

Tisztelettel:

A FilmJUS Vezetısége nevében
Kabdebó György, elnök

2.

