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Preambulum

Alapito tagok, fgyis, mint az alebbi szervezetek vezet6 tiszts6wisel6i:

Dr6mair6 Kerekasztal
Fiatal ir6k Szdvets6ee
ir6k Szakszervezete
J6zsef Attila Kdr Irodalmi Egyesiilet
Magyar Alkot6miiv6szek Orszigos Egyesiilete (irodalmi tagozat)
Magyar Ir6k Egyesiilete
Magyar I16szdvets6g
Magyar Miifordit6k Eg,esiilete
Magyar PEN Club
Szdpir6k T6rsas6ga

6lve a Magyar Kozt6rsas6g Alkotmeny6ban, maid Maevarorszde Alaotdmdnviben alapvet6 jogk6nt
rdgzitett egyesiil6si szabads6gukkal, az egyestil6si jogr6l sz6l6 t0rv6ny rendelkez6seivel 6sszhangban
egyesiiletet hoznak l6tre, az al6bbiak szerint:

I.

Altal inos rendelkez6sek

l.l. Az egyesiilet neve

Az egyestilet neve: Magyar lrodalmi Szerz6i Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet
Az egyesiilet rdviditett neve: MISZJE
Az egyesiilet angol nyelvii neve: Hungarian Literary Authors' Collecting Society
Az egyesiilet angol nyelvii rdviditett neve: HLACS

1.2. Az egyesiilet sz6khelye

Az egyesiifet sz6khelye: 1088 Badanest, Mizeum utca 7,

1.3. Az egyesiilet jellege:

Az egyesiifet orszigos jellegii, miik6d6se kiterjed az orsz g eg6sz teriilet6re.



II.

Az egyesiilet c6lja 6s tey6kenys6ge

2.1. Az egyesiilet c6lja:

2.l.l.Az irodalmi 6s kulturril is hagyom6nyok tiszteletben tart6sa 6s iipoliisa, a kortfrs irodalom
ismefts6g6nek el6mozdft6sa, a kort6rs ir6k 6rdekeinek v6delme, 6s mindennek jegy6ben a
kultu16lis 6s irodalmi termdkekhez val6 nyilv6nos hozz6f6r6s biaosit6sa.

2.1 2.A kultur6lis termdkekhez val6 nyilv6nos hozziflrds sor6n annak elosegit6se, hogy a szerzrik alkot6
tev€kenys6giik ut6n, tovebbi alkot6 tev6kenys6gtik drdek6ben megfelel6 j6vedelemben
rdszesiiljenek,6s ennek r6v6n eredm6nyesen ds szinvonalasan folytathassiik a munk6jukat.

2.1.3.A szerziik mdlt6nyos dijaz6s6nak biztosit6sen tfl megadni a szerz6k szimbra a lehetos6get arra,
hogy a m6lt6nyos dijazdshoz val6 joguk hatdkony 6rv6nyesit6s6vel k6ziis jogkezel6 szervet
b[zzanak meg. Egyi.ittrriikddds a szerztii 6s szomsz6dos jogok k<iz<is kezel6s6t vEgz6 hazai 6s
kiilfoldi szervezetekkel, valamint a nyilv6nos kdnyvt6rakkal.

2.1.4.A2 erintetl szerz6k 6rdekeinek vddelme 6s kdpviselete minden lehets6ges f6rum el6tt, kijl<in6sen a
szerz6kre vonatkoz6 jogszab6lyok elok6szit6se 6s vdlem6nyez6se sor6n.

2.l.5.Kdzremiikdd6s az egyre jelent6sebb probl6mrit okoz6 - szerzli jogi kal6zkodrissal szembeni
megfelel<i v6delem kidolgoziisdban.

2 l.6.Kdzremfikddds abban, hogy a szerz6i 6s szomszddos jogok 6ltal biztositott v6delem a mindenkori
fj felhasznril6si m6dokra is kiterjedjen.

2.1 7 .Az Etropai Parlament 6s Tan6cs a b6rletijogr6l 6s a haszonkri lcsdnzds i j o916l, valamint a szellemi
tulajdon teriiletdn a szeviSi joggal szomsz6dos bizonyos jogokrdl sz6l6 20061116/EK lr6nyelve
(2006. december 12.) 6rtelmdben, ezen ir6nyelv magyarorsz6gi hatrilyba l6p6sekor az irodalmi
szerz<5k jogainak kezel6se a nyilv6nos haszonktilcsrinzes reren.

2.1.8.A szerzdi iosrdl sz.il6 1999.6vi LXXVI. tiininv 23/A.$ (I) bekezdisdben fosktlt ioeszabdlvi
kiitel ezettsis te U es itis e.

2.l.9.Megadja a szerzok szAm ra azt a lehet6s6get, hogy az online m6don kdzzdteft irodalmi miiveik
szerz6ijogi v6delmdt 6s az ilyen tipusri felhaszn6liissal kapcsolatos szerz6i 6rdekeket az egyesiilet
minden lehetsdges f6rum el6tt hat6konyan k6pviselje 6s drv6nyesitse, valamint hogy - dnk6ntes
jogkezel6s keret6ben - az irodalmi mtivek online felhaszn6l6s5b6l szlrmaz6 ioediiakat az
egyesiilel beszedje. ds a jogosultak koz<in a felosztdsi szabdlyzatdban foglalrak szerini fl lossza.

2.1.10.Tri-oeotto o tzo"irilito, ,ritzorot,i,,nndkiriili dt"th"lvz"tb"n 1616,znrz6k"t.

2.2. Az egyesiilet tev6kenys6ge:

2.2.1 .A mindenkor hat6lyos Szerzoijogi tdrvdny 6rtelmdben ajogdijbeszed6s 6s az egyesiilet mindenkori
Felosa6si Szaltiiyzatltban szab6lyozott felosa6si tevdkenyi6g ajogosultak elhii6roz6sa alapj1n.

2-'2.2.Mesbizirs alapjrin kdzds jogkezel6s. az egyesiileti tagg6 n"rn ualo 
"gyeU 

erintett jogosu ltak j av:ira.
2'2'3.A jelen pontban meghat6rozott tev6kenysdgek ktilftldi jogosultak jiv6ra t0rt6n6 e'iletes6ra kijlfi di,

az egyesiilet tev6kenysdg6vel azonos jellegii tev6kenysdget vdgzri jogv6d6 szervezetekkel
kolcs<inds vagy egyoldalf k6pviseleti szerzdddsek megkoidse, t-ovabLa" tagsag l6tesit6se 6s
fenntartdsa az ilyen szenuezetek t6bboldahi nem kormanykJzi nemzetkdzi ,r"ruJ"6ib"n.

2.2.4.A2 'rinrett jogosultak drdekeinek vddelm6ben a kdztis jogkezelds alii tartoz6 vagyoni jogok az
Egyesiilet saj6t nevdben ttirtdn6 gyakorl6sa 6s drvdnyesit6se a bir6siig 6s a #t6srigok elott.
2.2.5.Adatbinis fenntart6sa a k<izos jogkezel6s a|6 tartoz6 bel- ls kiilfttldi miivekrol.
2'2'6'KdzremLikddds az alkot6kat drinto jogszab6lyok el6k6szitds6ben, iLlewe az ilyenjogszab6lltervezetek egyeztet6s6ben, vdlem6nvez6s6ben.

2'2'7.A fentiekre figyelemmef az_€gyesiilet kazf.eladatdnak teligsirise 6rdekiben kultu16lis ds szociilistevdkenys6get - miot . rt;.?.!atzn.rt lerdkenvs4it --FffiIEJTf&nti, hogy 
'kcizha.rn,i

szolgSttatisaib6t taglain kiviil m6, is ,6sreJuGii-
2'2'8'Az egyesiilet kijelenti tovribb6, hogy kozvetlen politikai tevdkenys6get nem folytat, orszriggyiil€si,

onkormdnyzati v5lasztrisokon jekiltet nem iillit, tovSbb6 szervezete partokt6l fiigg"iten 6s azoknak
anyagi tSmogat6st nern nyrijt, valamint befektet6si tev6kenysdget nem v6gez.



III.

A tagsdgi jogviszonnyal kapcsolatos rendelkez6sek

3.1. Az egyesiileti tagok:

3.1.1 .Az egyesiilet tagja lehet:
3.1.1.1.minden bel - 6s kiil loldi ril lampolg6rs6gri egydni, eredeti jellegii sz6pirodalmi, szakirodalmi

miivet, valamint kottamrivet alkot6 szerz6,
3.1.1.2.a2 a termdszetes szem6ly (driikris), aki a 3.1.1. pontban megleldlt szerzotril drciklds itj6n

(ide6rtve a tdnr'6nyes, a v6gint6zkeddsen, tov6bb6 a kcitelesrdszi ig6nyen, vagy ezekkel
azonos elbirSlSs al6 eso jogintdzmdnyen alapul6 drdkl6st) megszerezte a szerzoi vagyoni
jogokat, vagy azok biirmely rdszjogosftvany6t, 6s akinek drdkrisi min6s6g6t tjr6kl6si
bizonyitv6ny, joger6s hagyatdk6tad6 v6gzds, joger6s bir6srigi it6let, vagy ezzel igyen6rt6kri
bel-, vagy kiilltjldi k6zokirat tantsftja,

aki a tagfelvdtelieljdr6s soriin felv6telt nyed.
3.1.3.A2 egyestlet nyilv6ntartott tags6ggal rendelkezik, taglait az egyesi.ilet elnciksdge 6ltal vezetett

tagndvsor tartal mazza.

3.2. A tags6gi jogviszony keletkez6se

3.2.1.A2 egyesiilet alakul6 tagsviilisdn rdsztvevri magiinszemdlyek, akik kimondt6k az egyesiilet
megalakul6s6t, 6s elfogadt6k az egyes0let alapszab6lyiit, az egyesiilet tagjriv6 v6lnak.

3.2.2.A tagsbgi viszony l6tesit6s6t kdr6 tag a tagfelv6teli kdrelmdt az egyestileGlnok6hez nyrijda be.
3.2.3.A tagfelv6teli kdrelemrol az elndk el6terjesztdsdre az eln<iks6g d<int az eln<i115eg riltal6nos

hat6rozatkdpess6gi 6s hatitrozathozatal i szab6lyai szerint.
3 2.4.A tagfelveteli k6relem elutasit6sa esetdn a ddntdst6l szimitott 15 napon belijl a taseviilisnil lehet

fellebbezdssel 6lni.
3.2.5.A taesviilds a fellebbez6st soron k6vetkez6 til6s6n az Sltal6nos szab6lyok szerint bir6lja el.
3.26 A taseviilisi dcint6s a tudom6sszerz6st6l szdmitott 30 napon beliil ; bir6s6g el6tt megt6madhat6

bermely tag 6ltal a ptk. 62. E 6) bekezd6se szerint.
3.2.7 .Az elnijk az rij tagot, a tagn6vsorba - a hatirozathozatalt k<jvet6en _ felveszi.

3.3, A tagok jogai 6s kiitelezetts6gei

3.3.1.A tagok jogai

3.3.1.1.A2 egyestilet.minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, 6s r6szt vehet a taseviil6s
oontesnozatalaban,

3.3.1 .2.A2 egyesiilet keretein belii l v6laszthat 6s v6lasahat6.
3.3.1.3.42 egyesiiletet 6rint6 minden k6rd6sben vdlem6nyt nyilvrinithat, il letve javaslatot teher.
3.3.1.4.A2 egyestilet c6ljai ds feladatai krjr6be tartoz6 kdrd6s;k megvitat6siit kezdem6nyezheti.
3.3. l.5.Az egyes0let 6ltal nyfjtott kedvezmdnyekben reszesiilhet.
3.3.1 .6.A.2 egyesiilet rendezvdnyein r6sZ vehet.

3. 3. 2.A tttgo k k\tukzettsdgei

3.3.2 1.Az alapszabSly valamint az egyesiilet szab lyzatainak megtart6sa.
3.3 2.2.Rdszv6tel a sT.erve.zet dletdben, tiszts6gbe tdrtdn6 megv6lasztesa eset6n a tiszts6g legjobb

k6pess6gei szerinti ell6t6sa.
3.3.2.3. Az egy eslJlet vezettj szervei haterozat6nak v6grehajtisa.
3.3.2.4.A tags6gi dij rendszeres megfizet6se.



3.3.2.5.Tev6kenys6gdnek vdgz6se az egyesiilet c6ljaival dsszhangban, olyan magatartist tanIsit6sa,
mely az egyesiilet elfogadotts6gSt ndveli.

1.3'2,6.A2 esvesfilet taeia nem veszdlveztetheti az eevesiilel cdliainak meeval sitthdt.
33.2.7.A2 egyesiilet tagSai a taefelviteliiket kiivelf 30 napon beliit kdtelesek az Egyesiilet

rendelkez6s6re bocs6tani a jogdij felosztris6hoz sziiks6ges adataikat, igy kiil6niisen a
jogosulti azonosft6shoz sziiksdges szemdlyes adataikat, az dn6ll6 ktitetben, esivagy
gyiijtem6nyes kdtetben megjelent mliveik list6j5t, postai 6s elektronikus el6rhetris6geiket,
illetoleg a jogdij Osszeg toviibbit6s6hoz sziiks6ges pdnziigyi adataikat (bank,
bankszimlaszAm). Az egvesiilet lagiai az eevesiilet szdmdra meeadott adataikhan
bekdvetkezett vtiltoztist 15 napon beliil kiitelesek az esvesiilet irdnvdban beielentenL Az
egyesiilet a jogosultak adatait a mindenkor hat6lyos adatv6delmi el<jir6sok
fi gyelembevdtel6vel kezel i.

3,4, A tagsrigi jogviszony megsziin6se

A tags6gijogviszony megsziinik a tag
3.4.1 .kil6p6s6vel,
3.4.2.kizirisival,
3 .4.3 .hal6l6val.

3.4.2.Kilipis

A tag kil6pdsi sz6nddk6r6l ir6sbeli nyilatkozatot juttat el az elndks6ghez, amely kdvetkez6 iil6s6n
kciteles megiillapftani a kil6pds t6nydt. Ekkor az elndks6g a kil6p6 tagot t6rli a tagok n6vsoriib6l 6s
err6l a kil6ptit ir6sban t6jdkoztatja. A tagsriLgi jogviszony azon a napon sziinik meg, amikor az
eln<iks6g meg6llapitotta a kil6p6s t6nydt.

3.4.3.Kiuirds

3.4.3.1.A2 egyesiiletb6l kiz|rhat6 az a tag, aki az alapszabitly rendelkezdseit vagy az egyesiilet
drdekeit srilyosan megs6rti 6s az egyesi.ilet eln<ik6nek ir6sbeli felhiv6sa ellen6re, a
felhivrisban meghat6rozott hat6rid6n belijl sem hagy fel ezzel a magatart6s6val. A tag abban
az esetben is kiz6rhat6, ha 6 havi tagdliat az eln<ik felsz6litSsa ellendre, a felsz6litrisban
meghaterozott hat6rid6n beliil sem fizeti mes.

3 4.3.2.A tag kizirinfu6l a-z elnok el<iterjesadse alaljrin az elndksdg drjnt. A kiz6r6ssal 6rintett tagot
az eljhrSs meginditris6r6l iriisban kell 6rtesiteni. A kizhr6 hatlrozat meshozatala el6tt a tas
szemdlyes meghallgatdsa az elndksdg szdmdra kdtelezo. A tag kizrirris-dr6l az elndksdgl
tagok kiv6tel6vel - az egyesijlet elnciks6ge az 6ltal6nos dcint6shozatali szabalvok szerint
ddnt. A kiz6r6st kimond6 hat6rozatr6l az &inteft tagot a hatdrozar meghozaralit koveto 8
napon beliil ir6sban, postai fton 6ftesiteni kell. Az 6rintett tag az eln6ks6g kizinist kimond6
hat'rozata ellen annak kezhezvdtel'tol sz6mitott 15 napon belil a taeeviilisnil
fellebbez6ssel 6lhet. A taseviilAs a fellebbez6st soron kdvetkezo iildsdn 

-az 
6ltal6nos

ddntdshozatali szab6lyok szerint bir5lja el. A kiz6r6 hat rozatr6l az 6rintett tasot a hatarozat
meghozataldt kdvet6 l5 napon beliil ir6sban, postai irton kell ertesitenil A rassv[itis
hat6rozata ellen biirmely tagjogorv oslattal 6lhet a ptk. 62.5 (A bekezd6s6re figyelemmel.

3.4.3.3.A2 efn<iks6g valamety tagtr|nak kizirlstuol a tus;ii6;;Aion kcjvetkezo li6sen dont az
6ltal6nos hat rozathozatali szabiilyok szerint. A kiz{r6 hathrozatr6l az 6rinten ragot a
hatdrozat meghozatalat kcivet6 l5 napon beltil ir6sban, postai riton kell 6rtesiteni. A
t:seviiilis hat rozata ellen biirmely tag jogorvoslattal 6lhei a ptk. 62.6 rc) bekezd6s6re
ngyelemmet.



IV.

Az egyesiilet szervezete

. Taeevlilds

. Elndksdg

. Eln<ik

. lgazgat6

. Feliigyelo Bizotts6g

4.1. Taeeviilds

Az eglesiilet leglffibb szeme a !1ggy!!!!;, amel! a tagok iisszessdgibfil till.

4.1.1.A taseviilis kiuirdlagos hatdskdribe tartozik

4. 1 . | . | .az alap szab6ly megdl lap it6sa 6s m6dositrisa,
4.1 .l .2.a feloszt6si sza66lyzat elfogadhsa \Szit.92.6 0) fd) aloont,
4.1.1.3.a2 elnok, az elndksdg, az igazgato, valamint a feltigyelo bizottsiig tagjainak megv6laszt6sa 6s

visszahivdsa, tovSbbri dijazisuk meg6l lapit6sa,
4.1.1.4.a2 eln<ik, az elndks6g, az igazgato, valamint a feltigyelo bizotbeg tagjai akkor hivhat6k

vissza, ha tisztsdgi.ikb<jl ad6d6 feladatokat nem liitjiik el,
4. I .l .5.a tagdij mdrtdkdnek ds befizet6si hatriridej6nek megrillapit6sa,
4.1.1.6.a2 egvesiilet mds eevesiilettel val6 ewesiilisinek, szitvtildsrinak vagv feloszltisdnak

kimonddsa:
4.1.1.7.m5s t6rsadalmi vagy gazdasigi szervezet alapitrisir6l, i l letve miikddo szervezetbe tagkdnt

val6 beldp6srril val6 d0nt6s,
4.1 .l.8.az egyesiilet k|t tasev{ilis kdzdtti id6szakbeli tev6kenysdg6nek meghat6roz6sa az eln0ks6g

el6terjesztdse alapjrin, valamint az errcl sz6l6 besz6mol6, az eln6ksdg jelent6sdnek
elfogad6sa,

4. I .l .9.fellebbez6si elj6risban ddnt6s tj tag felv6tel6rol, il letve tag kiz6riis6r6l,
4.l.l.l0.az dves k6lts6gvet6s meg6llapit6sa,
4.1 .1.11.a2 6ves kdlts6gvetds 6s az 6ves penzngyi besz6mo16 alapjrin a zirszhmadis megrillapitdsa,

tovdbbd az dves besvimol| ds a kiizhaszntsdei ielentds elfoeaddsa,
4.1.1.12.a szervezeti 6s milkiidisi szabdlvzat elfosaddsa lSzit.92. 6 0) fd) atnontl,
4.1.1.1-l.dtjnt6s minden olyan iigyben, amelyet a jogszab6ly 6s az alapszabd.ly a taeeviitds

hat6skcir6be utal, vagy amelyet az elndks|g a tagsviilds el6 terjeszt.

4. I. 2,A taeev iilds iissze h ivdsa

4.1.2 1.4 tassviilist a tagok ir6sbeli meghivis5val, a tagok r6sz6re postai vagy elektronikus titon
legahibb 2l nappal korfbban tov6bbitott meghiv6val az egyesiilet elncike hivja rissze, 6
vezeti le 6s zirja be.

4.1.2.2.A meghiv6nak tarlalmaznia kell a taeeviilis pontos hely6t ds idej6t, napirendj6t, valamint a
napirendhez tartoz6 iriisbeli anyagokat vasv azok elektronikus elirhetfisdedt, tov6bbf a
haterozatkdptelens6g esetdre - a hat rozatkdptelen tassvi ds napjat koveto legk6sribb l5
napon beltlre - kitLiz<itt megism6telt taseviilds helyet 6s idripontj6t, valamint az arr6l sz6l6
t6j6koztat6st, hogy a megism6tell tassvtilds az eredeti napirenden szereplo iigyekben a
megjelent tagok l6tszdm6t6l fiiggetleniil hat6rozatkdpes.

4.1.2.3.A taesviil is ii l6s6nek hely6r6l, idopontjir6l, napirendj6r6l, 6s a napirendhez tartoz6 irAsbeli
anyag hozzitfdrdsdnek m6djir6l sz6l6 t6j6koaat6si anyagot 6s meghiv6t ki kell fiiggesaeni
az egyesiilet szdkhely6n tal6lhat6 hirdet6t6bl6n, tov6bbi meg kell jelentetni az egyesiilet
honlapjin.

4.1.2.4.A taseviilist szi.iksdg szerint, de 6vente legaliibb egyszer <issze kell hivni.



4.1 .2.5.A, tassviildst harminc napon beliil dssze kell hivni, ha az elndk vagy az elndks6g tdbb mint
egyharmadinak megbizatisa megszfint, vagy ha az egyesiilet kifizet6seit megsziintette 6s
vagyona a tartoz6sait nem fedezi, valamint ha az eln6ks6g vagy a feliigyel6 bizottsdg igy
hattroz, tov66bh ha a tagok legal6bb egyharmada - az ok 6s c6l megjel0l6s6vel - ezt irdsban
az elndkn6l kezdem6nyezi.

4.1 .2.6.Amennyiben az elndk az inditv ny kezhezvetelft6l sz6mitott l5 napon beltil nem intdzkedik
a tgggli!!1!; 1sszeh iv6s6r6 I, rigy az 6rintett tag ok jogostltak a tasev lildst rjsszeh ivn i .

4.1.3. A haldrozathozatal mddja

4.1.3.1A taesviilds hat6rozatait egyszerii sz6tdbbs6ggel hozza - kiv6ve az alapszab|ly elfogadisSt,
amelyhez az alakul6 tassviilis egyhangf szavazuta sziiks6ges, a k6stibbiekben az
alapszabiily m6dositiisainak elfogad6sa 2/3-os min6sitett sz6tdbbsdggel tdrtdnik.

4.1.3.2.A tassviilis az 6ves besz6mol6t az altalenos hal|rozathozatali m6don hagyjaj6v6.
4.1.3.3.A tassvfilds az eln6k, az eln<iks6g, az igazgat6 6s a feliigyel6 bizotts6g tagjainak

megvilaszt6sdr6l 6s visszahiv6s6r6l titkos, minden m6s iigyr6l nyilt szavaz6ssal,
k6zfeltartiissal ddnt.

4.1 .3.4.Minden tagnak egy szavazata van.
4.l.3.5.Leadott szavazat az ^ szavazat, amely a javaslat elfogad6sa vagy elvet6se mellett sz6l. A

tart6zkodest a szavazatsz6ml6l6sn6l figyelmen kiviil kell hagyni.
4.1 .3.6.Szavazategyenlosdg esetdn ajavaslatot elvetettnek kell tekinteni.
4.1.3.1.A taesv[il4s til6sei nyilviinosak. Z6rt tl6s elrendelds6re csak akkor van lehetosdg, ha ezt

adatvddelem, illetve a szem6lyis6gi jogok vddelme indokolja.
4.1 .3.8.Nem vehet rdszt a tasevlilisi hatfuozat hozataleban az a szem6ly, aki vagy akinek kdzeli

hozzitartoz6ja [Ptk. 685.$ b) pont] vagy 6lett6rsa a hati,rozat alapj6n kdtelezetts6g vagy
feleloss6g al6l mentesiil, vagy b6milyen m5s el6nyben r6szesiil, illetve a megkdtend6
jogiigyletben egydbk6nt 6rdekelt.

4. I. 4. Hatdrozatkdpessig

4.1 .4.1 .A szabilyosan dsszehivott taseviilis hatirozatk6pes, ha azon a szavaz6sra jogosult tagok 50
szhzal€ka pltsz egy fojelen van.

4.1. 5.A taesviilis iilisdnek szabdlyai

4.1.5.1.A tassviildsen meglelent tagokr6l jelenl6ti ivet kell k6sziteni, amelyben fel kell ti intetni a
tagok nevdt 6s lakcim6t. A jelenldti ivet a tJ!gg!t!!t elndke 6s a jegyz6konyvvezet6
ald i r6sdval  h i te les i t i .

4.1 .5.2.4 taeeviilisrdl jegyz6kdnyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az egyeslilet nevdt 6s
sz6khely6t, a tasgv{ilis helydt 6s idej6t, a taeeviil6s elndk6nek, jegyzoktinyvvezetoj6nek, a
jegyzok<inyvet hitelesit6 tagoknak a nevdt, a tasev[ilis fontos esem6nyeit, az el6terjesztett
javaslatokat, a hatdrozatokat, az azokra leadott elfogad6 ds ellenszavazatokat, valamint a
tart6zkod6k sz6m6t ds a hatfrozatok hatiilyiit.

4.1.5.3.A tassviilisen sztiletett d6nt6seket a tags6ggal 6s az drintettekkel a taepviil4s id6pontj6t
krivet6 30 napon beliil postai vagy elektronikus lton kdzdlni kell.

4.1.5.4.4 taseviilis drint6seit krjzz6 kell tenni az egyesiilet honlapjSn.
4.1.5.5.A taeeviilis jegyzokiinyveibol 6l16 teljes kdrft nyilv6ntart6s vezet6sdre az elndks6g kdteles.

A taeev{il6si jegyz6kdnyvr6l m6solat kiad6s6t bdrmely tag k6rheti.
4.1.5.6.42 elndk gondoskodik a Hat6rozatok K0nyv6nek vezet6s6rol, amelybe be kell vezetni a

tasevfilds ddntdsdnek tartalm6t, id6pontjdt, hat6lyAt, s be kell jegyezni az ellenzok-
temogat6k sz6mar6ny5t,6s ha lehetsdges szemdlydt is.



4.2. Elniiks6g

Az elndksdg az eglesiilet iigJ,intizd ds kdpviseleti szene.

4.2.1. Az elnbksig tagjti

4.2.l .l .Az eln6ks6g tagjai az elndk 6s tovribbi kilenc, al2ggyi!!!;6ltal megv6lasztott eln0ks6gi tag.
4.2.1 .2.,{2 elndks6g tagjainak megbizatiisa h6rom dves hat6rozott id6tartamra sz6l.
4.2.1 .3.42 elndksEgi tagok a taesv[ilis riltal rijrav6laszthat6k.
4.2.1.4.42 elndktit a taasv[ilds h6rom 6ves hathrozott id6re v|lasztja. Az elndk irjravrilasahat6,

visszahiv6s6ra a megv6laszt6s szab6lyait kell megfelel6en alkalmazni.
4.2.1 .5.Nem lehet az egyesiilet elndke 6s elnciksdg6nek tagia az a szem6ly, aki olyan m6s kdzhasznt

szervezetn6l toltott be - az annak megsziint6t megeloz6 kdt 6ven beltil legal6bb egy 6ven
keresztijl - vezeto tiszts6get,
- amelv ioeut.id ndlkiil sziint mes rtev, hoev az dllami ad6- 6s vdmhat.isdpndl

nvilvdnta ott adti- is vdmtartozdsdt nem egvenlftette ki,
- amellvel szemben az dllami adti- is vdmhatdstis ielentfis iisszes[i adtihidnvt ldrt fel,
- amellvel szemben az .illami adti- is vdmhat.istis iizletlezdr.is intizkedist dlkalmdzott.

vasv iizletlezdrdst helvettesftd birsdsot szabott ki,
- amelvnek addszdmdl oz tillami ad6- 6s vdmhatdsds az ad.izds rendiirdl sztilf tiininv

szerint felfiissesztette, illetdles tOfi lte.
e szervezet megszintdt kiivet6 hdrom 6vig.

4.2.1.6.A2 elndks6gi tagok, il letve az elndksdgi tagnak jelOlt szemdlyek kdtelesek valamennyi
6rintett ktjzhasznLi szervezetet elozetesen t6j6koztatni arr6l, hogy ilyen tisas6get egyidejfileg
m6s kdzhasznri szervezetn6l is bet<iltenek

4.2.l .7.A2 elndks6gi tagok dijazisir6l a tassviilis ddnt

4.2.2.A2 elniik

4.2.2.1 .az egyes;Jlet legfobb k6pvisel6je,
4 .2.2.2.k|pviseli az egyesiiletet bel-6s kiilfoldi szem6lyekkel szemben,
4.2.2.3.k6pviseli az egyestiletet a bir6sSgok ds hat6s6gok el6tt,
4.2.2.4.a2 egyesiilet nev6ben al6irSsra egyediil jogosult, azaz teljes nev6t hiteles(c6g) aliirisi

nyilatkozat6nak megfeleloen dn6ll6an frja az egyesiilet el6irt, ekinyomott, vagy nyomtatott
neve al5,

4.2.2.5.k6pviseletben tdrtdn6 akadiilyoztat6sa eset6n az egyesi.ilet nev6ben tcjrtdn6 al|irisra az
igazgat6 jogosult,

4.2.2.6. az esvesiiletet irintd kultirpolitikai kdrddsekben az elniik ds az isazsatd eeviittesen idr el,
4.2.2./.6sszehangolja az egyesiilet szerveinek mfi kod6s6t,
4.2.Z.Q.vezeti az elndks6g til6seit; akad6lyoztatAsa eseten az elndks6g az elniiksdgi iil6s levezetdsdre-

taglai kdziil - levezeto elndkiit v6laszt,
4.2.2.!.vezeti a Hat6rozatok Kdnyv6t,
4.2.2.10.ellIerJesai az eln0ks6g el6 a tag felv6tel6nek 6s kiz6rris6nak k6relm6t,
4.2.2.11.a tagokat tagn6vsorba veszi, il letve tagn6vsorb6l t6rli,
4.2.7.12.kdzzeteszi a kdzhaszntsegi jelent6st az egyesiilet honlapj6n, legkdsobb a tergy6vet kdveto

j [n ius 30- ig
4.2.2.13.feladata mindaz, amit az elnriks6g 6s jelen alapszab6ly az eln<ik feladatk<jr6be utal.

4.2.3.A2 elndksig feladata is hatdskdre

4.2.3.1 .kft taeeviilds kdai idoszakban az egyesiiletet vezeti.
4.2.3.2. vezeti az egyestilet iigyvitel6t 6s gazdrilkod6s6t,
4.2.3.3.gondoskodik a taesv iil6si ddnt6sek vdgrehajt6sir6l,
4.2.3.4.ddnt atagfelv6teli kdrelemr6l, illetve a tag kiziiriisiir6l az elnok el6terjeszt6se alapj6n,
4.2.3. 5.eljhr tagshgi iigyekben, gondoskod ik a tagnyi lvintart6sr6l,
4.2.3.6.gondoskodik a Hat6rozatok Kdnyv6nek elndk 6ltali vezetds16l,
4.2.3.7.teljes kdrii nyilvintart6st vezet a t!gg!.!!E!)egyz6kdnyvei16l,



4.2.3.8.biztosit1a az egyesiilet miikriddsdvel kapcsolatosan keletkezett iratokba val6 betekint6st
el6zetesen egyeztetett idopontban 6s iratkdrben,

4.2.3.!.gondoskodik az egyesiilet miiktjdds6nek, szolgdltatiisai ig6nybev6tele m6djinak, beszimol6i
kdzl6s6nek nyilv6noss6gra hozatal6r6l, amely nyilv6noss6gra hozatal az egyesiilet
sz6khelydn l6vo faliljs6gra ttirt6no kifiiggeszt6ssel, valamint az egyesiilet honlapjin tiirtdno
kozzetdtellel t6rt6nik,

4.2.3. l0.tassdei szabdlvzat elfosaddsa is mddosit.isa,
4.2.3.11.feladata minden, amit jogszabriLly vagy jelen alapszab6ly feladatkdrdbe utal.

4.2.4.A2 elnAksdg dsszehivrisa ds ltatdrozatkdpessige

4.2.4.1.A2 elnriks6get sziiks6g szerint, de legal6bb f6l6vente egyszer dssze kell l i ivni.
4.2.4.2.A2 elndksdget a tagok iriisbeli vagy elektronikus fton tiirtdn6 meghiv6s6val, a tagok r6sz6re

legal6bb nyolc nappal kor6bban kdzbesitett meghiv6val az egyes0let elnoke vagy az
igazgat6 hfvja <issze.

4.2.4.3.4 meghiv6nak tartalmaznia kell az elndksdgi ii l6s hely6t, idejdt, napirendj6t, a napirendhez
tarl026 irdsos anyagokat.

4.2.4.4.4 szabdlyosan dsszehivott elndks6g akkor hat6rozatkdpes, ha azon
lega ldbb hat 16 jelen van.

4.2.4.5.A2 elnOksdg hat6rozatk6ptelensdge esetdn az eredeti meghiv6val
szdmitott l5 napon beliil megismdtelt ii l6st kell tartani, melyen

az elndks6g tagjaib6l

- az iil6s id6pontj6t6l
az eredeti napirenden

szerep16 iigyekben d<jntenek.
4.2.4.6.42 eln0ks6g hat{rozatait nyilt szavaz6ssal, a jelenl6vok egyszerii sz6ttibbsdg6vel hozza.

Leadott szavazatnak an a szavazalot kell tekinteni, amely a szavazat elfogad6sa vagy
elvetdse mellett sz6l. A tart6zkodast a szavazatsz'mlalasnSl figyelmen kiviil kell hagyni.
Szavazategyenlosdg eset6n a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

4.2.4.7.Az eln0ksdg hat|rozathozatal|ban nem vehet rdszt az a szem6ly, aki vagy akinek k<izeli
hozzilaftoz6ja [Ptk. 685. $ b) pont], dlett6rsa (a tov6bbiakban egyiitt: hozziitartoz6) a
hatdlozat alapjAn kdtelezettsdg vagy felel6ss6g al6l mentesiil, vagy b6rmilyen m6s el6nyben
rdszestil, i l letve a megkdtendo jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

4.2.4.8.A2 eln<iks6g iildsei nyilv6nosak, azonban ha az iil6s t€maja adatvddelmi vagy szem6lyis6gi
jogot 6rint, az eln<iks6g hat|rozati*al ziirt iil6s rendelhet el, amelyen az elndks6gi tagokon
kivi.il a fel0gyelo bizotts6g tagjai, illetve az ana iritsban meghivottak vehetnek rdszt.

4.2.4.9.A nyilvAnossiig 6rdekdben az elndksdgi 0lds hely6r<il, id6pondrir6l, napirendjdr6l, ds a
napirendhez tartoz6 ir6sbeli anyag hozzbflrls6nek m6dj6r6l sz6l6 tej6koztat6si anyagot 6s
meghiv6t ki kell fiiggesaeni az egyesiilet sz6khely6n talilhat6 hirdetotriblan, tov6bb6 meg
kel I jelentetni az egyesijlet honlapjAn.

4.2.4.10.42 elndksdg ddnteseit az drintettekkel ir6sban vagy elektronikus {rton kdzdlni kell,6s az
elndksdg hat6rozatait az egyesi.ilet honlapj6n kozz6 kelltenni.

42.4 11.A2 elndks6g ddntdseir6l az elndk ktildn nyilv6ntart6st vezet, amelyb6l a ddntds tartalma,
id6pontja, hatrilya, tovSbb6 a ddnt6st t6mogat6k ds ellenz6k szitmarinya, ha lehets6ges
szemdlye meg6llapithat6.

4.3. Az igazgat6

4.3.1. Az igazgatd szemilye

4.3.1 .l .Az igazgat6t a tagsviilis ndgy 6ves haterozott idore v6lasztja. Az igazgat6 visszahiv6sdra a
megvSlaszt6s szab|lyait kell megfelel6en alkalmazni. Az igazgat6 dijazisir6l aJassviillt
ddnt.

4.3.1.2. Az igazgat6 visszahivhat6, ha tiszts6g6b6l ad6d6 feladatokat nem l6da el.
4.3.1 .3.Nem fehet az egyesiilet igazgat6ja az a szem6ly, aki olyan m6s krizhasznt szervezetndl toltdtt

be - annak megsziintdt megeloz6 k6t 6ven beliil legalAbb egy 6ven keresztiil - vezet6

nvilvdnta ott add- is vdmtartoztisdt nem esvenlitette ki,
- amellvel szemben az dllami td6- is vdmhatdsde ielentfls i)sszesii ad'hidnvt ttirt fel,

tiszts6get,



- amellvel szemben az .illami ad.i- is vdmhotdsds iizletleztirds intizkedist fllkalmazolt,
vasv iizletlezdrdst helvettesltd birsdsot szabott ki.

- amelvnek addszdmdt az dllami ad6- ds vdmhauisde az ad.izds rendiirdl szdl6 tdrvinv
szefint felfiieseszlette, illetdlee tiirdlle

e szervezet megszrint6t kdvet6 hdrom 6vig.

4.3.1.4.A2 igazgat6, illetve az igazgat6nak jel0lt szemdly kdteles valamennyi drintett kozhasznf
szervezetet elozetesen tij6koztatni an6l, hogy ilyen tisas6get egyidejiileg m6s k<izhasznf
szervezetn6l is betolt.

4.3.2.A2 igugatd feladata ls ltatdskdre

4.3.2.1.A2 elndk akad6lyoztatisa eseten az igazgat6 k6pviseli az egyesiiletet bel- ds k[lfttldi
szem6lyekkel szemben, tov6bb6 hat6s6gok el6tt. Az elndk akad6lyoaatesa eset6n az
egyesiilet nev6ben al6ird.sra egyediil jogosult, azaz teljes nev6t hiteles(cdg) aliirrisi
nyilatkozat6nak megfelel6en 6nrill6an irja az egyesiilet eltiirt, el6nyomott, vagy nyomtatott
neve al6. Az esvesilletet drintf kuhrtrpolitikai kdrddsekben az elndk is az ieazeati
esviittesen i.ir el,

4.3.2.242 eevesiilet munkaszenezetinek kialakitdsa. Az igazgat6 az egyesiilet
munkaszervezet6nek egyszem6lyi felekjs vezetoje, az egyesiilet valamennyi
munkav6llal6j6val szemben munk6hat6i jogokat gyakorol. Az igazgat6 az egyesiilet
megbizottaival szemben megbiz6i jogot gyakorol-

4.3.2.3.A2 igazgat6, illetve az |ltala ezzel megbizott szemdly tanScskozhsi joggal rdszt vehet az
egyesiilet valamennyi, a jelen alapszabrilyban, vagy egydb bels6 szab|lyzatban
meghatarozott szervdnek til6sein.

4.3.2.4.42 igazgat6 felel az egyesiilet szSmviteli jogszabilyokban el6irt besz6mol6si
k6telezettsdg6nek teljesitds66rt,6s az egyesiilet kcinyveinek szabilyszerii vezet6s66r1.

4.3.2.5.A2 igazgat6 az egyesiilet tevdkenys6gdrol, vagyon6r6l, a beszedett ds felosztott jogdijak
m6rtdk6rol dvente egy alkalommal beszimol az eln0ks6gnek. E besz6mol6 k5pezi az
egyesijlet !ggg!!E!g el6 keriil6 besz6mol6 alapj6t.

4.3.2.6.F eladata az egyesiilet marketing tigyeinek intdzdse.
4.3.2.7.Minden olyan iigyben ddnthet, amelyet j ogsza66ly, vagy a jelen alapszabiily nem utal m6s

szerv, illetve az egyes0let felettes szervei hat6skdrdbe. Ddnt6sei nem 6llhatnak ellentdtben az
egyesiilet felettes szerveinek d<intdseivel. Az eln<ik nem minrjsijl az egyestlet felettes
szervdnek.

4.r'. Feliigyel6 Bizottsrig

4.4.1. Feliigelf Bizottstig szemezeti feldpitise ds miikdtlise

4.4.1.1.A feliigyel6 bizottsrig h6rom tagb6l 5ll, tagjait a taegviilis - titkos szavaz6s frtj6n - h6rom
6ves id6tarlamra vdlasaja. A tagok rijrav6laszthat6k.

4.4.1.2.A feltigyel6 bizotts6g tagiainak dijazris6r6l a taesviil4s ddnt.
4.4.1.3.A feltigyel6 bizottsSg testiiletkdnt miikddik, tagjai sor6b6l elndktjt v6laszt.
4.4. | .4 .A fe liigye l6 bizottsiig ddnt6 se it e lfogadott hat6ro zataiv al hozza.
4.4.1.5.A, feliigyel<i bizottsrig iil6seit sziiks6g szerint, azonban 6vente legalibb egy izben tartja.
4.4.1.6.Nem lehet a feliigyel6 bizotts6g elndke vagy tagja aki az egyesiilet elnriksdg6nek elndke vagy

tagja 6s az egyesiilet igazgat6la, valamint aki a kdzhasznf szervezettel a megbizat6sen
kiviili m5s tevdkenysdg kifejtds6re irinyul6 munkaviszonyban vagy munkav6gz6sre ir6nyul6
egy6b jogviszonyban 6ll, ha jogszabrily mrisk6pp nem rendelkezik, vag; a kdzhasznri
szeNezet c6l szerinti juttatds6b6l rdszesiil - kiv6ve a b6rki 6ltal megkdt6s ndlkiil igenybe
vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltat6sokat, 6s a t6rsadalmi szervezet riltal tagjrinak a tagsrigi
jogviszony alapjrin nyrijtott, I6tesito okiratnak megfelelo c6l szerinti juttatiist -, 6s ezen
szem6lyeknek a Polg6ri Tdrv6nykdnyvrol sz6l6 1959. 6vi IV. tdrv6ny 685. $ b) pontja
szerint i kijzeli hozzAtanozoia.



4.r'. l.7.Nem lehet az egyes$let feliigyelo bizottsiigdnak tagJa az a szem6ly, aki olyan m6s kcizhaszni
szervezetn6l tdlttjtt be annak megsziint6t megellzo kdt 6ven beliil legal6bb egy even
keresztiil - vezet6 tisztsdget,
- amelv ioeuttid nilkiil sziint mee iiev, hoev az dllami ad6- 6s vdmhatdsdendl

nvilvdntartott adi- is vdmtartoztisdt nem esvenlltette ki.
- amellvel szemben az dllami adti- ds vdmhatdstis ielentts iisszesil addhidnvt tdrt fel,
- amellvel szemben az dllami sdti- is vdmhatdsde iizletlezdnis intdzkeddst alkalmazott,

vasv iizletlezdrdst helvettes[td birsdsot szabott ki.
- amelvnek adtiszdmdt az dllami adti- ds vdmhatdsdg az adizds rendiirdl szdl6 tdrvinv

szefint felfiissesztette, illetdles ft railte.
e szervezet megsztntft kdvet6 hdrom 6vig.

4.4.1.8.A feliigyelo bizotts6gi tagok, vagy annak jel6lt szem6lyek kOtelesek valamennyi drintett
ktizhaszni szervezetet elozetesen taj6koztatni arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejiileg mris
krizhasznri szervezetndl is bet<iltenek.

4.4.1.9.4 feliigye16 bizotts6g iil6seit a feltigyelo bizottseg eln<jke kdsziti elo 6s id6pond6t legalibb
nyolc nappal megelozoen a feliigyel6 bizottsiig valamennyi tagja r6sz6re kiildn kiadott -
rdszletes napirendet tartalmaz6 - meghiv6val hivja dssze. Az iil6s <isszehiviisiit - az ok 6s c6l
megieldl6s6vel - a feliigyel6 bizotts6g b6rmely tagja k6rheti a feliigyelo bizotts6g elnttk6t6l,
aki a kdrelem kdzhezv6tel6t6l szemitott 8 napon beliil kdteles int6zkedni a feliigyel6
bizotts6g 0l6s6nek 30 napon beliil i cjsszehivils6r6l. Ha az elndk a k6relemnek nem tesz
eleget, a tag magajogosult az tilds dsszehiv6sSra.

4.4. l.l 0. A feliigyel6 bizons6g til6sei nyilv6nosak.
4.4,1.11.A fel0gyel6 bizotts6g hat6rozatkdpes, ha minden tagja jelen van, minden tagnak egy

szavazal van.
4.4.'l.l2.A feltigyelo bizottsdg a leadott szavazatok egyszer[i tdbbs6gdvel nyiltan hat6roz. A

tart6zkodast a szavazatszhmlSl{snii a javaslat elvet6s6nek kell tekinteni.
Szavazetegyenlos6g esetdn a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

4.4.1.13..A fel0gyel6 bizofts6g iil6sdrol jegyz6kdnyvet kell k6sziteni, amelynek tartalmaznia kell az
egyesiilet nevdt 6s szdkhely6t, a feliigyel6 bizottsdgi iil6s hely6t, idejdt 6s a meghozott
h atarozatokat.

4.4.1.14.A feliigyel6 bizotts6g miikdddsdvel kapcsolatos egydb k6rddsekr6l a feliigyel6 bizottsrig
iigyrendje rendelkezik, amelyet a feliigyelo bizottsig maga rillapit meg.

4.4.2.A feliigtelf bizottstig feladata is hatdskijre

44.2.1.A feliigyel6 bizottseg az egyesiilet belso, a tagok 6ltal ldtrehozott ellenorz6 szerve, amely
ellen6rzi az egyesiilet mfktjd6s6t 6s gazd6lkod6srit. Ennek keret6ben az egyesiilet iigyint6z<i-
k6pviseleti szerv6tol, tov6bb6 az elnciktol, az igazgat6t6l, valamint az egyesiilet vezet6 iill6sri
munkav6llal6it6l jelent6st, vagy felvilSgositrist k6rhet, az egyesiilet kdnyveibe 6s irataiba
betekinthet, azokat megvizs96lhada.

4.4.2.2.A feliigyel6 bizotts6g kdteles a taesviilis el6 terjesztett 6ves elndksdgi jelent6st, az dves
p6nziigyi beszrimol6t, a ktizhasznfs6gijelent6st 6s az 6ves krilts6gvet6si tervet megvizsgiilni
ds an6l ir6sbeli beszimol6t k6sziteni.

4'4.2.3.A' leliigye16 bizotts6g az elniiks6g egyidejri tej6koztat6sa mellett kdteles a tassviilis
dsszehiv6sAt kezdem6nyezni 6s a taqsviilist tlij6koztatni, amennyiben az egyesiilet
miikdd6se sor6n olyan jogszabdlysdrt6s vagy a szervezet 6rdekeit egydbkdnt stilyosan s6rt<i
esemeny vagy mulasZ6s tod6nt, amelynek megsziintetdse vagy kovetkezmdnyeinek
elh6rit6sa, illetve enyhitdse a taeevl is ddntesdt teszi sziiks6gessd, tov6bbri akkor is, ha az
egyesiilet tiszts6gvisekjinek felel6ss6g6t megalapoz6 t6ny meriilt fel.

4.!.2.4.Ha az egyesiilet ana jogosult szerve a torv6nyes miikcidds helyrerillitrisa 6rdek6ben sz0ksdges
int6zkeddseket nem teszi meg, a feliigyel6 bizofiseg kdteles haladdktalanul 6rtesiteni a
t<irvdnyess6gi feliigyeletet ell6t6 szervet.

4.4.2.5.A feltigyelo bizotts5g tagiai r6sa vesznek az egyesiilet taesviilisdn, annak napirendj{re
inditv6nyt tehetnek. Ha az egyesiilet 6rdeke megkiv6nja, a feliigyel6 bizotts6g dsszehfvhatja
a tapsv[ilist.
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V.

Az egyesiilet jogk6pess6ge 6s k6pviselete

5.1. Az egyesiilet jogk6pess6ge

5.l.l.Az egyesiiletjogi szem6ly, amely az 1989. dvi II. tdrvdny 4. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben a Frjv6rosi
Bir6s6g nyilvdntart6sba v6tel6vel v611 azz6.

5.2.A2 egyesiilet k6pviselete

5.2.1.A2 egyesiiletet az elndk - az elndk akadiilyozt atiisa eset6n az igazgat6 - az alapszab|lyban
meghaterozott m6don jogosult k6pviselni.

5.2.2.Abankszhmla felett az elndk ds az igazgat6 !)11g!!!!g4-jogosult rendelkezni.

VI.

Az egyesiilet anya$ forrasai 6s gazd6lkod6sa

6.1. Az egyesiilet bev6telei

Az egyesiilet bev6telei kiildnrisen:
6.l.l.a kOzds jogkezel6s gyakorl6sa sor6n - a mindenkor hatrllyos Felosztiisi Szab6lyzatban

meghat6rozott mdrt6kben - levont kezel6si koltsdg, amelyet az egyesiilet a miikcidds6nek
fenntartisdra fordft,

6.1 .2.a tagok hlral fizetett tagdij,
6. l. 3. a kdhsisvetds i tdmosatds :
6.1.3.1.a pdlvdzal itidn, valamint esvedi ddntissel kapott kdltsisvetisi tdmoeatds:
6.1.3,2.a2 Eunipai Uni6 strukturdlis alapiaibdl, illetve a Kohizi6s Ataobdl sairmazL, a kaltsdsvetisbdl

it4ttatott tdmosatds;
6.1.3.3.a2 Eunjpai Uni6 kdltsdgvetdsdbdl vasv mds dllamtdl, nemzetkdzi szenezettflt sztirmazf

tdmoeatds:
6.1.3,4.a szemilvi iiivedelemadd meshatdrozott riszinek az ad6zd rendelkezise szerint kiutalt \sszese:
6.1,4'az dllamhdztartds alrendszereibdl kiiuzoledltatdsi szerzddds ellendrtikekdnt szerzett bevdtel:
6. l. 5, mds szervezettdl, illetve mae dnszemdlvtdl kaoott adom.inv :
6.l.f.az egy66 c6l szerinti tevdkenysdg folytatris6b6l sz rmaz6, ahhoz kcizvetlen0l kapcsol6d6 bevdtel,
6.1.7.a kieg6szit6-v6l lalkozisi tevdkenysdgb6l sz6rmaz6 bey ercl.
6.1.7.1.A2 egyes0let a kdzds jogkezel6st nem v6llalkozisi tev6kenysdgkent v€gzi,6s - ha van ilyen -

kiegdszito vrilfalkozdsi tevdkenys€gdnek eredm6nydt - ielen alaoszabdlv 6.1.8. nontidhan foelall
kivitellel - csak a kozi)s iogkezel4si tevdkenvsds kdltsdgeinek cs<ikkent6s6re haszn6lja fel. iszit.
89. $. (5) bek.l

6.1.7,2,A2 egyesiilet kiegdszito v6llalkoz6si tevdkenysdget csak kozhaszni szakmai cdlkitiizdse
megval6sitiisa, gazdasiryi felt6teleinek biztositesa drdekdben, azokat nem veszdlyeztetve folytat.

6.1.8. Az eevesiilet az ismeretlen vasv ismeretlen helven tartdzkod.i ioeosultat megilletf is emialt fel
nem oszthatd ioediiakbdl. a tasdiiakbdl is a ioekezelisen kiviili tevikenvsdeibdl szdrmarcj
bevilglit nem kijteles telies m6 6kben a ioeosultak kiizijfl felosztani. azt alapszabtilvtivat is
Iggfdbb $zendnek eseti diintiseivel iisszhaneban az Szit. 89. 6 (10) bekezdis szerinr haizntithatio

- killiinAsen szocitilis ds kulturdlis - cdlokra (a iososultak 6rdekiben tdrtdnd felhaszntiLig.



6.2. Az egyesiilet gazd6lkodfsa 6s felel6ss6ge

6.2.1 .Az egyesiilet 6ves ktilts6gvet6s alapj6n gazd6lkodik.
6.2.2.42 egyesilet a gazd6lkodisa sor6n el6rt eredmdny6t nem osztja fel, azt a jelen alapszabilyban

meghat6rozott c6lokra forditj a.
6.2.3.A2 egyesiilet tartoz|sai5rt saj6t vagyon6val felel, a tagok az egyesiilet kdtelezettsdgei6rt a tagdij

befi zet6sdig v6llalnak felel6ssdget, sajet vagyonukkal nem felelnek.
6.2.4.A2 egyesiilet kdzds jogkezel6ssel el6rt 6s az indokolt kezel6si k6lts6ggel csdkkentett bev6tel6t

mindenkori hatiilyos Felosabsi Szabiiyzata alapj6n felosaja az 6rintett jogosultak kdztitt,
fiiggetleniil att6l, hogy azok tagjai-e vagy sem.lSzit. 89.6 (il bek.l

6.2.5.A2 egyesiilet v6lt6t, il letve miis hitelviszony megtestesit6 6rtdkpapirt nem bocs6that ki.
6.2.6.A2 ngyintdzi5i ds a gazd6lkodrisi feladatok ell6t5sfra munkaszerz6ddssel 6s egy6b munkavdgzdsre

ir6nyuf6 szerz6ddssel munkat6rsat lehet alkalmazni. Az alkalmazhsr6l az igazgat6 ddnt, 6s
gyakorolja a munkSltat6i jogokat.

6.2.7.42 egyesilet mrikdddsdr6l a kiilon jogszab6lyok el6ir6sai szerinti iizleti kdnyveket kell vezetni 6s
azokat az iizleti 6v v6g6n le kell z6mi.

6.2.8.A2 eevesiilet miikddise is eazdtilkoddsa sordn az Szit, 89. &dban meshatdrozoft k|veklmdnveket
kdteles telieslteni. lSzit. 92. S (I) fb) alnontl

6.2.9, Az eeyesiilet csak olvan m.idon vehet fel hitelt is vtillalhat kAtulezettsieet, amelv nem
veszdlvezteti az ahpcil sze nti tevdkenvsdqdnek elldtdsdt ds miikAdisinek fenntartdstit.

6.2.10.42 eevesillet eazd stisi-vdllalkoztisi tevikenvsdpinek feilesztisihez k|zhasznrt tuvdkenvsisit
vesz4lveztetf mdrtikli hitelt nem vehet fel.

VII.

Az egyesiilet megsziin6se

7.1.A2 egyesiilet megsziin6s6nek esetei

Az egyesiilet megsziinik, ha
7.l .l .a taesviilds az eevesiilet.italakultisdrdl diint,
7 .1.2,a taesv[il6s az eevesiilel feloszlfisivdl hatdroz,
7.1 .J.a bir6sig feloszlatja,
7.1.4.a tdrvinvessiei ellendrzdsi elidrds eredminvekdpoen a bir|sde meesz nteti vasv meedllaoitia

meeszllndsit.
7.1.5.a2 eevesiilet lizetdskiptelensise miatt indult elidrdsban a birdsde messziinteti
is az eevesfiletet a nvilvdntartdsbdl firlik.

7.2. Egy6b szabdlyok

7.2.1.A2 egyestlet megsziin6se esetdn a hitelezok kieldgftdse utAn megmarad6 vagyont az egyesiilet
cdlkitiiz6seihez hasonl6 c6lok 6rdekdben tev6kenykedrj m6s szervezeteknek kell felajrinlant.

7 .2.2.A2 egyesiletre a cs6delj6r5sr6l, a felszimol6si elj6r6sr6l sz6l6 1991 . 6vi XLIX. tdrv6ny
(tov6bbiakban: Cstv.) szab6lyait akkor kell alkalmazni, ha az eevesiitdsi ioer.it. a kAzhaszni
iagdlldsnil, valamint a civil szervezetek miikadisirflt ds tdmosatdsdrit szdhi tdninv m.iskippen
nem rcndelkezik.
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VIIL

Zrlr6 rendelkez6sek

A jelen alapszabilyban nem szab6lyozoft k€rd6sek tekintet6ben a Magyar Kdztirsasig Polgriri
Tdrv6nyk0nyvdr6l sz6l6 1959. 6vi IV. t6rv6ny, az eeveshl4si ioerdl, a kdzhasznrt iostill.isr.il, valamint a
civil szemezelek miikijdisirfil is tdmosat.rsdnil szdl6 2011. ivi CLXXV. Tbminv (Civil tv.), a SzerziSi
jogr6l sz6l6 1999.6vi LXXVL t0rv6ny, valamint a magyar jog egy6b vonatkoz6 rendelkez6sei 6s a k6s6bb
meghozand6 Tassv iilisi hat6rozatok megfeleloen az ir6nyad6ak.

Az egyesiifet - miik0dds6t 6rint6 egy6b k6rd6sekben - az alkalmazand6 jogszabrilyok 6s a jelen alapszabd,ly
keretei kdztitt - ajelen alapszabiilyban emlitetteken kiviil tov6bbi szab6lyzatokat alkothat.

A Magyar Irodalmi Szerz6i Jogv6d6 6s Jogkezel6 Egyestilet alapszab|lyht az egyesiilet alapito tagjai az
Egyesiilet 2008. febru6r 19. napjen tartott kdzgyiil6s6n elfogadtik 6s magukra n6zve kijtelezSnek ismertdk el.
Az E$/esiilet tagjai az alapszab|lyt 2009. jfnius 24-6n,2010. okt6ber 2l-6n tartott k0zgyiildseken, majd
2012. m6rcius 30. napj6n tartott taggyiil6sen jelen alapszab6lyban foglaltak szerint m6dositott6k.

Jelen m6dositasokkal egzs6ges szerkezetbe foglalt alapszabrily az ittvezetell m6dosit6sokat vastag fekete d<jlt
betiivel, aliihfzottan a tdbbi szOvegr6sd6lj6l elkiil6nithet6en tartalmazza.

Kelt: Budapest, 2012. mircius 30.
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