MAGYAR HANGFELVÉTELKIADÓK SZÖVETSÉGÉNEK
TAGSÁGI SZABÁLYZATA
I./ TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE
A Szövetség tagja lehet bármely Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet, mely
hangfelvételek előállításával foglalkozik.
A Szövetségbe való felvételt a gazdálkodó szervezet írásban kezdeményezheti, melyet az
Elnökséghez kell benyújtani.
Az írásos jelentkezésben nyilatkozni kell arról, hogy:
 a Szövetség Alapszabályának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Tagsági
Szabályzatának rendelkezéseit a gazdálkodó szervezet ismeri és magára nézve kötelező
erejűnek tartja,
 a Szövetség döntéseit elfogadja és azok megvalósításában tevőlegesen részt vesz.
Az írásos jelentkezés mellé csatolni kell:
 a Szövetség két tagjának ajánlását,
 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot,
 amennyiben a cég még nincs bejegyezve, a cégkérelem és a társasági szerződés másolatát.
A tagsági viszony létesítése a közgyűlés kétharmados többségének jóváhagyásával történik.
A tagsági viszony kezdete a jóváhagyó közgyűlési határozathozatal napja.
A tagsági viszony létrejöttétől számított 3 munkanapon belül www.mahasz.hu honlapon MAHASZ
tagok között feltüntetésre kerül az új tag neve, képviselője, elérhetősége.
II./ TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE
A tag tagsági viszonya megszűnik:
 kilépéssel
 a tag jogutód nélküli megszűnésével
 a tag kizárásával.
A tag kilépési szándékát a kilépés előtt három hónappal írásban kell az Elnökséghez bejelenteni.
Kizárható a tag:
 ha a tagdíjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére, a felhívás kézhezvételétől számított 15
napon belül sem tesz eleget,
 ha tevékenységével az Alapszabályt, valamint a közgyűlés határozatait megsérti.
A kizárásról a közgyűlés dönt. A kizáráshoz a közgyűlés kétharmadának jóváhagyása szükséges.
III./ A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tagok jogai:
 részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein
 követelhetik az alapszabályban és közgyűlési határozatokban megfogalmazott feladatok a
tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek a közgyűlésben
 teljesítését, ellenőrizhetik azok végrehajtását
 igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait
 törvényes képviselőik útján választhatnak és meghatalmazottaik útján választhatók a
Szövetség szervezeteibe
 bíróság előtt megtámadhatják - a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a Szövetség
bármely szervének törvénysértő határozatát.
 A közgyűlés összehívását kezdeményezhetik az alapszabályban meghatározottak szerint.

A tagok kötelezettségei:
 az alapszabály előírásainak és a közgyűlés határozatainak betartása,
 a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj és működési költségek megfizetése,
 a Szövetség felhívására évente globális adatszolgáltatást nyújtani hanghordozó forgalmáról
(összérték és darabszám hanghordozó fajtánként: LP,MK,CD), illetve a szolgáltatott adatok
ellenőrzéséhez a felügyelő bizottságnak betekintési jogot biztosítani nyilvántartásaiba. A
felügyelő bizottság félévente szúrópróbaszerűen három-négy tagot ellenőriz, illetve alapos
gyanú felmerülése esetén kötelessége bármely tag ellenőrzése. A Szövetség az egyes tagokat
érintő adatokat a tagság körén kívül titkosan kezeli.
 a tagok gazdasági tevékenységével összefüggő jogszabályok betartása.
IV./ TAGOK KÉPVISELETE
A tagok a közgyűlésben képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján képviseltetik magukat.
A meghatalmazott mellett legfeljebb egy tanácsadó vehet részt a közgyűlésen.
VI/ TAGSÁGI SZABÁLYZAT MEGVÁLTOZTATÁSA
A Tagsági Szabályzat megváltoztatására javaslatot Közgyűlésen a jelen lévő Tagok legalább fele is,
illetve a MAHASZ képviselői tehetnek.
Tagsági Szabályzatot az Alapszabályban, valamint a Szervezeti Működési Szabályzatban (SZMSZ)
meghatározottak szerint az Elnökség határozatban jogosult megváltoztatni.
VII/ TAGSÁGI OKIRAT
Bármely tag írásbeli kérésére a Szövetség 5 munkanapon belül tagsági okiratot állít ki.
A tagsági okirat a Szövetségi tagság igazolására szolgál.
A tagsági okirat tartalmazza:
 a tag nevét, címét, képviselőjét
 a tagot illető jogokat
 a tagot terhelő kötelezettségeket
 az Alapszabályra, tagsági viszonyra alkalmazandó egyéb belső szabályzatokra és jogszabályra
történő utalást
 Szövetség képviselőinek cégszerű aláírását,
 tag cégszerű aláírását.
Az Elnökség a Tagsági Szabályzatot elfogadta:
2012. február 9-én tartott Elnökségi ülésen.

