A Magyar Reprográfiai Szövetség
Tagsági Szabályzata
a Szövetség Alapszabálya alapján
1 A Szövetségnek, mint reprográfiai jogdíjra jogosultakat képviselő szerzői közös jogkezelő
szervezetek országos szövetségének tagja olyan egyesület lehet, amely tagjai részére az Szjt.
21.§ (1) bekezdésében meghatározott reprográfiai jogdíjigény érvényesítése körében vállalja,
hogy
-

a jogdíjigényből a Szövetségtől hozzá befolyt jogdíjakat tagjai és az egyéb érintett bel- és
külföldi jogosultak között az Szjt. 89.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján felosztja,

-

az ehhez kapcsolódó, művekre és jogosultakra kiterjedő nyilvántartást (dokumentációt) az
Szjt. 89.§ (2) bekezdés szerint vezeti, valamint

-

az Szjt. 92.§ (1) bekezdés bc) pontja alapján a megfelelő külföldi reprográfiai jogdíjigényt
érvényesítő társaságokkal kölcsönös képviseleti szerződéseket köt vagy erre megfelelő
szándék nyilatkozatokkal rendelkezik, és

-

e célok megvalósítására/tevékenységek ellátására az egyesületet az erre hatáskörrel
rendelkező illetékes törvényszék, valamint a közös jogkezelő tevékenység tekintetében az
erre hatáskörrel rendelkező Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) (Szjt. 90.§ (1)
bekezdés, és 307/2011 (XII.23.) Korm. rendelet) nyilvántartásba vette. Ez utóbbi esetben
a tagfelvételhez az is elegendő, ha az egyesület igazolja, hogy az SZTNH-hoz a
nyilvántartásba vétel iránti kérelmet már benyújtotta.

2 A tagsági jogviszony tagfelvétellel keletkezik. A tagfelvételről a Taggyűlés dönt. A taggá
válni kívánó egyesületek a 1 pontban megjelölt feltételek megfelelő okiratokkal történő
igazolását tartalmazó írásbeli tagfelvételi kérelemmel fordulhatnak a Taggyűléshez. A tagsági
jogviszony a taggyűlési határozat meghozatalának napján keletkezik.
3 A tagság megszűnik:
-

kilépéssel;

-

kizárással;

-

a tagnak a 1 pont szerinti nyilvántartások bármelyikéből való törlésével, illetve olyan tag
esetén, amelynek az SZTNH nyilvántartásba vételre irányuló eljárása folyamatban van, a
nyilvántartásba vétel iránti kérelem jogerős elutasításával,

-

a tag (egyesület) bármely okból történő, jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnés
napján,

-

a tag jogutódlással történő megszűnésével, a megszűnés napján, ha a jogutód a tagsági
feltételeknek nem felel meg.

3.1 A kilépni szándékozó tag írásbeli kilépési nyilatkozatot juttat el a Taggyűléshez, és a
Taggyűlés a legközelebbi ülésén köteles megállapítani a kilépés megtörténtét, a kilépett tagot
törli a tagok közül, és erről a tagot írásban értesíti. A tagság azon a napon szűnik meg,
amelyen a Taggyűlés megállapította a tagság megszűnését.
3.2 A Taggyűlés kizárhatja a Szövetségből azt a tagot, aki felszólítás ellenére ismételten sem
teljesíti a Szövetséggel szemben fennálló kötelezettségeit, vagy a Szövetség érdekeit
egyébként súlyosan sértő magatartást tanúsít. A tagság a kizárásról szóló döntés
meghozatalának napján szűnik meg. A kizárásról a kizárt tagot írásban kell értesíteni. A
kizárásról szóló döntést a kizárt tag a kizárás közlésétől számított 30 napon belül bíróság előtt
megtámadhatja.
4. A tagok képviseletében az Alapszabályukban foglaltaknak megfelelően választott, az
illetékes Törvényszéken bejegyzett képviselő jogosult eljárni.
5. A Szövetség minden tagja részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, és
egyenlő mértékű szavazati joggal, minden tag egy szavazattal rendelkezik a Szövetség
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Taggyűlésen. A szavazati jogát
minden tag a 4. pontban meghatározott képviselője útján gyakorolja.
6. A Szövetség tagjai jogosultak a Szövetség által beszedett jogdíjból az őket az Szjt. 21.§ (6),
(7) bekezdése alapján meghatározott hányadnak megfelelő jogdíjra.
7. A Szövetség tagjai képviselőjük útján választhatnak és képviselőik választhatók a
Szövetség szerveibe az Alapszabály rendelkezései szerint.
8. A Szövetség tagjai kötelesek az Szjt. 87.§ (2), (4) bekezdései alapján egymással és a
Szövetséggel olyan, közös jogkezelő szervezetek közötti megállapodást kötni, amelynek
tárgya, hogy az Szjt. 21.§ (1) bekezdése szerinti reprográfiai jogdíjigény érvényesítésén belül
a jogdíjigény felhasználókkal szemben történő érvényesítését, és a beszedett jogdíjak Szjt..
21.§ (6), (7) bekezdés szerinti felosztás nélküli átadását a Szövetség látja el, míg az így
átadott jogdíjak egyedi felosztásához szükséges nyilvántartások vezetését, és a jogdíjak belés külföldi jogosultaknak történő felosztását a reprográfiai jogdíjigény valamennyi érintett
jogosultját képviselő tagok végzik.
9. A Szövetség tagjai kötelesek részt venni a Szövetség szerveinek munkájában, jogaikat és
kötelezettségeiket a bejegyzett képviselők útján teljesítik.
10. A Szövetség tagja köteles, amennyiben arról taggyűlési határozat rendelkezik, az abban
meghatározott mértékű egyesületi tagdíjat fizetni.
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