HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület
TAGSÁGI SZABÁLYZATA

1. A tagsági viszony keletkezése
1.1. A HUNGART-nak tagja lehet a képző-, ipar-, ipari tervező- és fotóművészet területén
alkotó szerző és jogutódai, jogutódként jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli
szervezet is. A jogi személy jogait képviselője útján gyakorolja. A benyújtott belépési
nyilatkozat alapján a tagfelvételről az Elnökség a legközelebbi ülésén dönt.
1.2. Tag lehet az a szerző, akit az Elnökség a belépési nyilatkozathoz csatolt szakmai
önéletrajz és az Egyesülettől kapott szerzői jogdíj alapján a HUNGART tagjai közé felvesz.
A szakmai önéletrajz alapján dönti el az Elnökség, hogy a jelentkező alkotóművészeti
munkásságot fejtette-e ki a képző-, ipar-, ipari tervező- vagy fotóművészet területén. A pozitív
döntés meghozatalához különösen az alábbiakat kell figyelembe venni:
A jelentkező
- alkotóművészeti főiskolát, egyetemet végzett, akár bel-, akár külföldön és/vagy
- bármely szakmai ösztöndíjban, vagy kitüntetésben részesült és/vagy
- bármely országos, vagy ismertebb helyi alkotóművészeti egyesületnek tagja és/vagy
- bármely ismert kiállításon megjelentek a művei és/vagy
- bármely műve megjelent nyomtatásban, sugárzás útján.
1.3. Tag lehet az a jogutód (jogelődönként legfeljebb egy személy), aki a belépési kérelem
benyújtását megelőző naptári évben az Elnökség által meghatározandó összeget meghaladó
szerzői jogdíjat kapott az Egyesülettől.
1.4. A felvételt nyert szerző, vagy jogutód a
- I. képzőművészeti
- II. iparművészeti, ipari tervező művészeti vagy a
- III. fotóművészeti művészeti területhez tartozik.
A művészeti területhez tartozás a küldöttválasztás szempontjából bír jelentőséggel.
1.5. A tagsági jogviszony keletkezésével egyidejűleg szükséges olyan szerződés megkötése,
amelyben a tag megbízza a HUNGART-ot meghatározott felhasználási jogainak kezelésével,
a szerzői díjak beszedésével. E szerződés általános feltételei a jelen Szabályzat mellékletét
képezik.
1.6. Az Elnökség a jelentkezőt a tagsági okmány megküldésével értesíti a tagsági viszony
létrejöttéről, s arról, hogy mely művészeti területhez tartozik. A tagsági okmány az 1.5. pont
alatti megbízást is tartalmazza. A tagsági viszony az elnökségi döntés napján keletkezik.
2. A tag jogai és kötelezettségei
2.1. A tag jogai:
- a HUNGART-tal kötött szerződésből fakadó jogok érvényesítése,
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- jogosult részt venni a HUNGART tevékenységében, rendezvényein, valamint a küldöttek
megválasztásában, ahol egy szavazati joggal rendelkezik,
- a HUNGART bármely tisztségére megválasztható,
- tájékoztatást kérhet a HUNGART tevékenységéről, ezzel kapcsolatban véleményt
nyilváníthat, és javaslatot tehet.
2.2. A tag kötelezettségei:
- a HUNGART-tal kötött szerződés eredményességének előmozdítása érdekében minden
azzal kapcsolatos adatot rendelkezésre kell bocsátania, a szükséges tájékoztatást meg kell
adnia;
- köteles az Alapszabály rendelkezéseit megtartani, vállalt feladatait elvégezni;
- a tagdíj megfizetése, melynek éves összege 100.- Ft, és a nem személyre szóló jogdíjakból
vonandó le. A HUNGART Egyesület Elnöksége ezen tagdíjak beszedését határozatlan időre
felfüggesztette, mindaddig, amíg a HUNGART pénzügyi helyzete ezek érvényesítését
szükségessé nem teszi.
3. A tagsági viszony megszűnése
3.1. A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
- törléssel, azaz a természetes személy tag halála esetén, jogi személy jogutód nélküli
megszűnése esetén (ezen esetekben a törlésre okot adó esemény bekövetkeztének napján),
illetve ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől számított hat hónapon belül
nem tesz eleget,
- a tag kizárásával.
3.2. A tag kilépési szándékát az Elnökség felé írásban köteles bejelenteni. A tagsági viszony
az írásbeli bejelentés Elnökséghez történő, igazolható beérkezésekor (a nyilvántartásból
történő törléssel) szűnik meg.
3.3. Az Elnökség a tagok sorából kizárhatja azt, aki az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan
megsérti, vagy annak céljait veszélyeztető magatartást tanúsít. Az Elnökség határozata ellen
annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Felügyelő Bizottsághoz lehet fordulni,
amely azt 30 napon belül köteles elbírálni. E rendelkezés nem érinti a tagnak a határozat
bíróság előtt történő megtámadására vonatkozó jogát.
3.4. A kilépett vagy kizárt tag és a HUNGART a tagsági viszony megszűnésekor egymással
elszámolnak. A tag halála, vagy jogutód nélkül történt megszűnése miatti törlés esetén a
HUNGART jogosult a tag esetleges tartozását a volt tagot, illetve a tag örökösét/jogutódát
megillető jogdíjjal szemben beszámítani.
Budapest, 2012. február 29.
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