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-  M 6 d o s i t : i s o k k a l  e g y s 6 g e s  s z e r k e z e t b e  f o g l a l t -

F e l o s z t r l s i  S z t b  6 l y  z a t a

1 .  P r e a m  b u l  u m

Ll.A Magyar Irodalmi Szerz6i Jogvddo 6s Jogkezel6 Egyesiilet - rOviditett elnevez6se: MISZJE -
(tovribbiakban: Egyesiilet) alapszab6lyrinak 2.2.1 . pontja az egyesiilet tevdkenys6gek6nt hathrozta
meg a mindenkor hat6lyos Szerz6i jogi t0rv6nynek megfelelo jogdijbeszed6st 6s a jogdijak
felosztdsiit a mindenkori hatiilyos Felosztiisi Szabiilyzatban meghatdrozottak szerint.

L2.Az Egyesiilet a fent nevezett tevdkenys6g hat6lyos jogszabilyoknak megfelel6en tOrten6 elvdgzdse
ds a jogdijak mdltanyos 6s jogszabrilyoknak megfelel6en tdrt6n6 felosztAsa 6rdek6ben megalkotja
a jef en Felosa6si Sza66lyzatot.

l.3.Jelen Felosa6si Szab6lyzat a 2008. 6vi CXVII. tdrv6nnyel m6dositott 6s 2009. febru6r 1. napj6t6l
hatiilyos Szerzoi jogr6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. tilrv6ny (tovribbiakban: Szjt.) rendelkez6serre
figyelemmeljdtt l6tre.

2 .  A l  t a l 6  n  o s  r e n d e l k e z 6 s e k

2.l.Az Szjt. 23lA. $ ( l) bekezd6sdben foglaltakra figyelemmel a nyilv6nos haszonkdlcsdnzdst vdgz<)
kdnyvtSrakban haszonkolcsdnzds titj6n terjesaett irodalmi miivek 6s kott6ban rdgzitett zenemiivek
szerz6it a haszonkijlcs0nbe ad6sra tekintettel megfeleki dijaz6s illeti meg.

2.2.A2 i-rinrert jogosultak dijig6nyiiket csak krizris jogkezel6 szervezetiik ritj6n 6rvdnyesithetik,
dijukr6l csak a felosztas id6pontj6t ktiveto hatril lyal, a nijukjut6 dsszeg erejdig mondhatnak le

2.3.Jefen Fefosztdsi Szabrilyzat hat6lya kiterjed az Szjt. 23lA $ (l) bekezd6s6ben meghat6rozott
jogosultakat megillet6 jogdijak kezel6s6re 6s feloszt6s6ra.

2.4.Jelen Fefosa6si Szab|lyzatban a dij fizet6sdnek alapja a kiildn jogszab6lyban meghat6rozott 6s
kOtelezettkdnt megjekilt nyilviinos haszonkrilcs<inz6st vdgziS kdnyvtiirak nyilviinos
haszonkrilcscjnz6si tev6kenys6ge az 6rintett mritipusok tekintet6ben. A dijakra kultfr66d felel6s
minisaer 6ltal feliigyelt kolts6gvet6si fejezetben kiiliin tdrvdnyi soron meghat6rozott dsszeg
(tov6bbiakban: jogdijkeret), valamint az egyesiilet jogkezel6si tev6kenys6ge sor6n befoly
jogdijbev6tele (tovribbiakban egyiittesen: jogdijalap) ad fedezetet.

2.5.A 2006/l15lEK iriinyelv figyelembevdtel6vel jelen Felosaisi Szab|lyzat vonatkoz6s6ban
haszonktilcscjnz6snek minosiil a nyilv6nossrig sz6m6ra nyitva 6116 intlzm|ny ritjrin hat6rozott idrire
t<jft6n6 haszndlatba adris, amely sem kdzvetleniil, sem kdzvetetten nem irdnyul gazdashgi vagy
kereskedelmi el6ny szerz6s6re.

2.6.42 Egyesiilet a ktizOs jogkezeldssel el6rt 6s indokolt kezel6si kdlts6ggel, kulturdlis alappal,
szocitilis alappal, valamint tartal6kalappal csOkkentett jogdijalapot a jelen Feloszt6si
Szab6lyzatban meghat6rozottak szerint felosztja az drintett jogosultak kdzott, fiiggetleniil att6l,
hogy azok tagjai-e vagy sem.



3 .  A  F e l o s z t i s i  a l a p  6 s  i d 6 s z a k  m e g h a t i r o z i s a

3.l.Az Egyestilet a napt6ri 6vre biaositott jogdijkeretb6l ds a beszedett jogdijbev6telbtil kezeldsi
kdlts6get von Ie, melynek c6lja az Egyestilet fenntart6s6nak 6s hat6kony miikddds6nek folyamatos
biztosit6sa.

3.2.A kezefdsi killtsdg m6rt6ke dvente ajogdijalap legfeljebb 20 %-a, de legkevesebb 20 milli6 forint.

3.3.A2 Egyesiilet cdlja az irodalmi 6s kulturalis hagyomdnyok tiszteletben tart6sa 6s 6pol6sa, a kortars
irodalom ismerts6g6nek el6mozditisa, a korters ir6k 6rdekeinek v6delme, 6s mindennek jegy6ben
a kultur6lis 6s irodalmi termdkekhez val6 nyilv6nos hozz|f6r6s biaosit6sa. Ennek 6rdek6ben az
Egyesiilet a kultur6lis c6lok el6r6s6re, valamint a jogosaltak szocirilis tSmogatSsa drdekdben az
Szl/.89.$ (11) bekeztlds rendelkezdseivel dsszlnngban, a jogdijalap 7 %-tit kulturdlis (kulturdlis
alap), mig 3%-tit (szocitilis alap) szocitilis cilokra fordilja, a tdmogatrisi politikdban (1. sL
melldklet) meg hatdrozott cdlkit iizds ekrc tekintettel.

3.4.A haszonktilcs<inzdsi jogdijalap kezelisi koltsdgek ds tartal6kalap, kulturdlis alap, szocitilis alap
levonSsa ut6ni r6sze kdpezi ajogdijak felosztesi alapjet.

3.5.A kezeldsi kdltsie indokolt. ha a katzAs ioekezelisi tevdkenvsde elldtdsdhoz sziiksdees, az drintett
ioposultak szdmdra hasznos,6s a rendes is okszerli eazddlkodtis sordn meriilt fel.

3.6.Kezel6si k6lts6gnek min6siil az Egyesiilet jogvdd6 tevdkenys6ge sor6n a jogosultak rdszdre
folytatott peres kdpviselet ell6trisa kapcsrin a jogerosen megit6lt krivetel6sek - megiillapodas
szerinti - de legfeljebb 20 %-a.

3.2. Jelen Fefosaiisi Szab|lyzatban felosa6si idoszaknak minosiil a feloszt6s 6v6t (tfrgydv) megeloz6
napt6ri 6v. Az Egyestilet a nyilv6nos kozkonyvtiri haszonk<ilcsdnz6si jogdijat elso alkalommal
201 I . 6vi haszonkOlcsrinbead6sok vonatkoz6s tban a 2012-ben osztia fel.

4 .  A  J o g d i j  m e g h a t d r o z i s a  6 s  m 6 r t 6 k e

4.1 .Az Szjt. 23lA. $ (5) bekezd6se 6rtelm6ben a dijat a kdlcs6nbead6sok sz6ma alapj6n kell felosztani.

4.2.42 erintett jogosultakat megillet6 dij mdrtdk6nek meg6llapit6srihoz ds azok felosa6s6hoz a
jogszab6ly 6ltal erre kdtelezett kdnyvt6rak az Egyesiilet szim6ra, valamint az illet6kes miniszter
sz6mera 6vente, a t6rgy6vet koveto mdrcius 3 I -ig adatot szol96ltatnak.

4.3.A miivek p6ldrinyainak a dij megrillapit6s6hoz 6s felosaAs6hoz sziiks6ges azonosit6 adatok,
valamint az adatszolgaltat'sra kdtelezett kdnyvtiirak kijrdt a kulttr66rt felel6s miniszter
rendeletben 6llapitja meg.

4.4.A feloszt6s a kiildn rendeletben meg5llapitott nyilv6nos konyvterak 6ltal szolgAltatott adatok,
valamint a szerzok j ogosults6gdra vonatkoz6 adatok alapjan tdrtdnik.

4.5.A2 Egyesiilet tagiai t6rgydvet kcivet6 6v rnrijus 3l . napj6ig kdtelesek az Egyesiilet rendelkez6s6re
bocsatani - flz eg),esiilet dltal biztositott vidett online feliileten, vag! postai iton - a jogdij
feloszt6sdhoz sziiks6ges adataikat, igy kiildniisen a jogosulti azonosit5shoz szi.iks6ges szem6lyes
adataikat, az on6ll6 kdtetben, 6s/vagy gyrijtemdnyes kdtetben megjelent miiveik list6jit, postai es
elektronikus eldrhet6sdgeiket, il letoleg a jogdij dsszeg tovabbit6s6hoz sziks6ges p6nziigyi
adataikat (bank, banksziimlasz|m). Az Egyesiilet a jogosultak adatait a mindenkor hat6lyos
adatv6delmi el6iriisok fi gyelembev6tel6vel kezeli.



4.6.42 Egyesiilet tagj6nak nem min6si.il6 jogosultak t6rgy6vet k0vet6 6v m6jus 31. napj|ig az
Egyesiilet rendelkezds6re bocsathatj6k - az eg))esiilet dlt l bizlosltott vidett online feliileten, vagy
postdi titon - a 4.5 pontban rdgzitett adataikat 6s el6rhetosdgeiket, biztositva ezzel a jogdijak

hatdkony ds igazs6gos felosztiisiit. Amennyiben valamely jogosult nem azonosithat6, vagy a
szhmdra a jogdijiisszeg nem toviibbithat6 a jelen Felosztiisi Szab|lyzat 5. pontj6ban foglalt
rendelkezdsek az irinyadoak.

4.7.A fefosztds a vddett miivekre t0ft6nik, az 6ves haszonkdlcsrinzdsi elofordukisok szitmhhoz
igazod6an, fiiggetlentil a kdlcsdnzdtt mrivek megjelendsi form6jrit6l, terjedelm6t6l, mtifaj6t6l 6s a
kiad6srinak dv6t6l.

4.8.A2 egy jogosultra jut6 Osszeg meghat6roz6sa sor6n az 6ves haszonkcjlcstinzdsi jogdijalap kezel6si
kdlts6ggel, a kulturdlis, szocitilis alappal, valaminr n tartal6kalappal cstikkentett r€szdt az
Egyesiilet elosztja az erre kijeldlt krinyvtSrak 6ltal szolgAltatott 6ves kdlcsdnzdsek v6dett miivekre
vonatkoz6 sz6m6val, ds igy meghat6rozza az egy kdlcsiinzdsre jut6 jogdij m6rt6k6t. Ezt k0vet6en
az Egyesiilet az egy kolcscinz6sre jut6 jogdij dsszegdt megszorozza a k<inyvtdrak :iltal szol96ltatott
egy miire jut6 k<ilcsdnzdsek szbmiwal, igy megkapja az egy mrire jut6 jogdij 6sszeg6t. Az egyes
jogosultak egyes mtivei utrin jar6 jogdijak dsszeg6t 6sszeadja, ds igy megkapja az egy jogosultra
jut6 jogdij tisszegdt.

4.9.A jogdijaknak az Egyesiilethez roft|no bedrkezdsdt k<jvet6en az Egyesiilet a jelen Felosztiisi
Szab|lyzatban foglaltak szerint meghat6rozza az egyes jogosultaknak j6r6 jogdijak dsszegdt,
amelyr6l a jogdij jogosultakat a jogdijak be6rkezds6t kdvet6en haladdktalanul, de legk6s6bb
jrtnius 30. napjdig 6rtesiti.

4.10.A jogdijak kifizet6se a jogosult 6ltal az drtesitds kezhezv'tel't kovetoen az Egyestilethez
visszajuttatott sz6rn la,/tagdijfelv6teli nyilatkozat bedrkezdsdt kdvet6 30 napon beliil, de
leghamarabb tSrgy6vet kdvet6 6vjirlius h6napj6nak l. napjdn tdrt6nik.

4.1 I .A nyilviinos haszonkrjlcsonzdsb6l ered6 jogdijak feloszt6sa 6s kifizet6se 6vente a jogosult iltal
rnegjeliilt m6don postai fton, vagy banki 6tutal6ssal tdrtdnik.

4. 1 2.Jogdijak feloszt6sa a jogosultak kozott:

a) Szeno: 100 oh;

b) Szerzo: 50 yo, Atdolgoz6lFeldolgoz6/Miifordit6: 50 %o (kiv6ve, ha egym6ssal ett6l elt6ro
irdsbeli meg6llapodest kittijttek);

c) Szerz6tarsak 6s t6rsszerzok egymas kdzdtt egyenl6 ariinyban (kivdve, ha ett6l ehdrti
irrisbeli megrlllapodist kdtdttek);

d) Gyiijtem6nyes mii eset6ben: Szerkeszt6 20 %o 6s a Szerz6k ktiz6tt egyenlo ar6nyban
(kivdve, ha ett6l elt6r6 inisbeli megiillapodSst kdtdttek).

4.l3.Amennyiben a jogdijra jogosultak kdzdtt a jelen Felosaisi Szabitlyzat 4.12. pontjiban
meghatarozott aranyokt6l elt6ro rnegSllapodSs van 6rv6nyben, a jogosultak kcitelesek t6rgy6v
m6rcius 31. napj|ig az Egyesiilet elnokdhez a meg6llapod6sr6l kdszitett hiteles m6solatot
eljuttatni. Amennyiben az drdekelt jogosultak ezen k0telezetts6giiknek nem tesznek eleget, vagy
nem megfelelo m6don vagy nem megfelel6 idoben lesznek eleget, feloszt6s a jelen Felosa6si
Szab6lyzatban megjel6lt arrinyok alapjAn tijrtdnik, a feloszt6s ar6nyaival szemben kifogist nem
t6maszthatnak.

4.l4.Amennyiben a jogosult elhuny4, il letve jogut6dl6ssal megsziint, a jogdij a jogut6dot il leti,
amennyiben jogut6di minos6g6t az Egyesiilet rdszdre hitelt drdemloen igazolta. Hitelt 6rdemlo
igazolSsnak minosiil az drtikldsi bizonyitv6ny, joger6s hagyatdkritad6 v6gz6s, joger6s bir6s6gi
itdlet, valamint az ezekkel egyen6rt6kfi belloldi 6s ktilfttldi kozokirat. A kiilfbldi kijzokiratot a
jogut6d hiteles magyar fordft6sban kdteles csatolni.



4.l5.Az egy jogosultra jut6 jogdij minimiilis m6rt6ke brutt6 5.000,-Ft, azaz ltezer forint, maximSlis
mdrtdke brutt6 100.000--Ft. azaz sz|zezer forint.

4.I 6.Az EgyesIlet a brutt6 5.000,-Ft-n6l kevesebb jogdijat gazdasSgtalans6gra tekintettel nem fizeti ki,
a minimiilis dijOsszegen aluli reszt tdrolja, amig z irintett jogosultnak jdrd jogtlij dsszege el6ri a
bruttd 5.000-Ft-ot. A minimdlis tlijiissaeg, az 5.000 Ft-os hatfu elirdsinek feloszttisi evdben
keriil felosztdsra. A maximdlis, azaz a bruttti 100.000,-Ft feleui d{jisszegen feliili risz, nem
keriil felosztdsra, az ig)) fennmflradd dsszeg kipezi az fijrafelosztrisi alapol, amelynek cilja a
bruttd 5.000,-Ft-ot el nem ird jogdij jogosaltak jogtlijainak feltiiltdse addig, am[g a bruttd 5.000
Ft-ot el nem irik. A fehdlfts mddja u k0vetkez6: azon iisszegek kerillnek elsdkint bruttd 5.000,-
Ft-ig kiegiszitisre, amelyekbfl a legkevesebb hidnyzik ehhez.. A feltdltis az rtjrafeloszttisi alap
erejdig tart.

4.17.A jogosult a 16 jut6 <isszegrril - a felosaiist kdveto hat6llyal - az Egyesiilet elndkdhez cimzett
irrisbeli egyoldahi nyilatkozattal lemondhat. Az igy keletkezett <isszegek bekeriilnek a kdvetkezd
dvifeloszttisi alapba

4.l8.Ki.ilfti ldi jogosultaknak jdr6 jogdijat azoknak a kiilfti ldi jogvddo t6rsasiigoknak lehet elsz6molni,
amelyekkel az Egyesiilet a vonatkoz6 jogok v6delmdre 6rv6nyes viszonoss6gi vagy egyoldahi
kdpviseleti szerzcjddst kotdtt. Jogdijat - kdlcscinds k6pviseleti szerz6ddsben foglalt elt6ro
rendelkezds hi6ny6ban - csak abban az esetben utal az Egyesiilet kiilfttldre, ha annak dsszege
jogvdd6 t6rsas6gonkdnt az 5r.000,-Ft-ot meghaladja. Az 50.000,- Ft alatti dsszeget mindaddig
gyrijteni kell az adott jogvddo t6rsas6g sz6m6ra, amig el nem 6ri az 6tutal6st lehetov6 tev6
dsszeset.

5 ,  I s m e r e t l e n  j o g o s u l t ,  i g i n y d r v d n y e s { t d s i  i d 6  s z a b 6 l y a i

5.l.Azokat a jogdijakat, amelyek vonatkozits|ban a jogosult szemdlydnek, vagy el6rhetris6g6nek
ismeretlen volta miatt az Egyesiilet nem tud drtesitdst ki.ildeni, vagy amelyeket a ki6ftesit6s
eflen6re ajogosultak nem vesznek fel, az Egyestilet fiig g6szhml6n tartla.

5.2. Az egtesiilet az ismeretlen vagt ismeretlen helyen tartdzkodri jogosullat megilletf ds emidtl Iel
nem oszthatd jogdijakbdl, t tagdijakb6l 6s a joghezelisen klviili tevdkenysdgibfil suirmazd
beviteldt nem kijteles teljes mirtikben a jogosultak k\zdfl felosztani, azt aldpszabdb)dval 6s
legfdbb szervdnek eseti ddntdseivel bsszhangban, a hatdlyos jogszabdlyi kerutek kiizdx
haszndlhatja fel a jogosultak drdekdt szolgtild egtib - killdndsen szocirilis ds kulturdlis - cdlokra
(j og os ultak irtlekdben tdrtdnd felh aszndl ds).

5.3. A jogdij csak akkor tekinthetd fel nem oszthatdnak tmiatt, hogt a jogosalt ismeretlen vagy
ismeretlen helyen tartdzkotlik, ha a kdzds jogkezelf szervezet a jogosult felkutatdsdra az iintetl
mii- vagy teljesitmdnytipus ds felhaszndkisi mdd Jigtelembevdtelivel megtette az adotl
hel))zelben t6le elvdrhatd intdzkeddseket ds a jogosull felkutakisa nem jdrt eredmdnnyel,
valamint, ha a kbzds jogkexelf szervezet a jogosultat megilletd dijat fiiggd suimldra helyezte, ds
ettbl szdmina egt iv eltelt anilkiil, hogy a jogosult szemilye ds torttjzkotfuisi helye ismertti vtilt
volna Az a jogtltj, amelyet mds belfi)ltli kdzbs jogkeze16 szervezetnek kellfeloszttis cdljdra dndni
vagy - err6l sztihi kdpviseleti szerzddis alapjdn - kiilfildi kAzi)s jogkezelf szervezetnek kell
dtulalni, nem tekinthetd fel nem oszthnl;nak ds ilyen cimen nem haszndllratd fel az dtaddsra
vagJ, dtutdldsra k\teks kdziis jogkezelS sprvex.etndl.

S.4.Abban qz esetben, ha a jogtlij jogosultja nem uonoslthatd az Egyesiilel mds jogosultakkal, a
kAklezettekkel, illetve mds jogkezelf szervezetekkel egJ,iittm[ikiidve tiirekszik a jogosull
s ze md Iy 6 n e k azo no s ll risdru.



5.5.A fiigg6 sz6ml6n taftott jogdijakat 1 dven beliil lehet igdnyelni. A jogdijigdny fiiggd szdmldn
tDftdnd elhellezise ir.int a jogdijfeloszt6s lezhris|,nak datumfu k|ve6 I0 munkanapon beliil
intdzkedik az Egyesiilet. A jogdijfelosa6s lez6r6si diitum6nak pontos idopontj6t a felosztest
ktivetoen az Egyesiilet elndke 6llapitja meg, 6s az Egyesiilet honlapjAn ,,koz6rdekLi adatok" cimsz6
alatt kdzzeteszi.

5.6.Mindaddig, amig a jogosult szemdly6t nem azonosftj6k - de legkds6bb az igdnyiminyesitisi idd
lejrirtfig - ajogosult sz6m6ra felosztott jogdijdsszeget fiiggoszriml6n kell tartani.

5.7.42 Egyesiilet az esetlegesen ut6lag felmeriil6 megalapozott jogdijigdnyek kiel69itds6re tartal6kot
kdpez. A tartal6k mirtike a jogtlijbevdtel I %-a, de leglfeljebb bruttti I milli; Ft.

6 .  I g 6 n y  6  r v 6 n y e s i t 6 s :  k i f o g r i s

6.1.A jogdijra val6 jogosultsriggal, a jogdij m6rtdkdvel, il letve esed6kessdg6vel kapcsolatban a
jogosult kifogSst terjeszthet az Egyesiilet elnrik6hez, melyet irisban kell el6terjesaeni. A
kifog6sban pontosan meg kell jel<ilni a jogosult kdtsdget kizir6an tdrtdn6 azonosit6sihoz
sziiksdges adatait (ndv, sziiletdsi hely, ido, ddesanyja neve, szem6lyi igazolviiny6nak sz6ma ds
lak6helye, valamint ha ettol eltdr egyidejrileg tart6zkod6si helye), a kifog6ssal 6rintett mr.ivet,6s az
azzal val6 kapcsolatot (szerzo, <ir6kris, stb.), il let6leg a jogdijtipus (irodalmi miivek nyilvdnos
kdzkdnyvtiri haszonkdlcsijnz6si jogdija, vagy kottarniivek nyilvrinos kdzkdnyvtiiri
haszonktilcscinzdsi jogdija megjelcil6st, a felhaszn6liis idoszakrit, amelyre eso jogdijra a kifog6s
vonatkozik, valamint a kifog6s alapj6ul szolg6l6 t6nyel6ad6st, annak igazol6s6ra rendelkezesre
6f16 bizonyit6kaival egyijtt. A kifogSs megalapozoftsaget az eloterjeszlo jogosultnak kell
bizonyitania.

6.2.4 kifog6s elbirrilisrit az Egyesiilet Eln0ksdge v6gzi. A be6rkezett kifog6sokat az Elniikseg a
kdzhezv6teltol sz6mitott 90 napon beliil megvizsg5lja 6s a vizsg6lat eredm6ny6r6l a kifog6st
benyitjt6t iriisban 6rtesiti, valamint ha a kifog6s megalapozott, a kifog6snak haladdktalanul eleget
tesz.

6.3.Abban az esetben, ha a kifogris elbir6l6s6hoz vagy teljesit6sdhez a jogosult, m6s szem6ly vagy
szervezel megkeres6se sziiks6ges, az Elniiks6g az eljdrdst a megkeresds teljesit6sdig felftiggeszti.

6.4.A jogdijakkal kapcsolatos kifog6sokat az Egyesiilettel szemben a jelen Feloszt6si Szab|lyzat 5.2
pontj6ban meghaterozott el6viil6si id6n beliil lehet el6terjeszteni. Az Egyestilettel szembeni
jogdljigdnyek eleviil6s6re a Polgriri Tbrvenykonyv eloirdLsiit kell megfelii6en alkalmazni. A
kiilftildi jogkezelo szervezetekkel szembeni d{jig6nyek el6viilds6re az adott jogkezel6vel kotdtt
szerz6d6s vonatkoz6 rendelkez6sei az irinyadoak. Abban az esetben, ha a kiilfttldi jogkezelo
szervezettel kcjtijtt szerz6d6s az eldviildsi id6re n6zve nem taftalmaz rendelkez6st, az el6viil6si id6t
az drintett kiillttldi kdz<is jogkezelo szervezetre ir6nyad6 kiilloldi j oghatdrozza meg.

6.5.4 megalapozott kifogiisnak az Egyesiilet a jogdij keletkezdsekor hatSlyos felosa6si szabiilyok
szerint tesz eleget.

6.6.A kifog6s oka a kcivetkez6 felt6telek egyiittes megl6te eset6n felr6hat6 az Egyesiiletnek:

a) A jogosultak 6s a jogdijfizet6sdre kotelezettek minden, a felosa6shoz 6s kifizetdshez
sziiks6ges adatot hiiin).talanul, pontosan 6s val6siignak megfelel6en k6z6ltek,

b) Az a) pont szerinti adatok tartalm6val 6s drtelmezdsdvel kapcsolatban k6tely vagy m6s vitSs
kdrdds sem az Egyesiilet 6s jogosultak viszonylatdban, sem az Egyesiilet il letve
jogdijfizet6sre kdtelezettek viszonylatdban, sem ajogosultak ds ajogdijfizet6sre kdtelezettek
kdzritt nem meriil fel.



c) A kifog6s urgy6t kdpez6 jogdij az Egyesiilethez hi6nytalanul, az ana eloirl hat6ridon beliil

me96rkezett,

d) A feloszt6ssal vagy kifizet6ssel kapcsolatban nem meriilt fel jogi vagy az Egyesiilet egdsz

adatb|zisitra vagy annak egy r6sz6re kiterjedo technikai akad6ly,

e) Az Egyesiilet az a) d) pontban el6irt felt6telek egytittes teljesiildse ellen6re a
jogdijfelosztrisi vagy kifizetdsi kiitelezettsdg6nek nem vagy nem jelen Felosl6si

Szab6lyzatnak megfeleloen, vagy nem a jelen Felosa6si Szabiilyzatban meghat6rozott
hat6rid6n beliil teljesitette.

6.T.Amennyiben a k6sedelmes jogdijfizet6s a jelen Feloszt6si Szabiiyzat 6.6 pontj6ban foglaltakra

figyelemmel az Egyesiilet szim6ra felr6hat6nak min6stil, a jogosultnak a k6sedelem taftamara,

azaz a jelen Feloszt5si Szabitlyzat 5.2 pontja szerint meghat6rozott jogdij feloszt6s6nak lezirdsa

dAtum6t6l sz6mitott 30. napt6l a kifizet6s t6nyleges napj6t megel6z6 napig, a k6sve kifizetett
jogdijdsszeg ut6n a Polgiiri T<irvdnyk0nyvben meghaterozott dsszegti k6sedelmi kamat jir. M6s

esetben ajogosultnak nem jir k6sedelmi kamat. A kamat kifizet6se a tartal6k terhdre tdrtdnik.

6.8.A megalapozott jogdijig6nyek kiel6git6se az efte a cdlra jelen Felosadsi Szab|lyzat 5.7. pontja

szerint k6pzett tartalek terh6re tdrtdnik. Abban az esetben, ha a tartal6k dsszege nem dri el a

kifizet6shez sziiks6ges mdrtdket, az elbir|lt 6s jogos kdvetel6st az Egyesiilet a kdvetkezo 6vben
p6tl6lag fizeti ki.

6.9.A kifogds teljesit6se csak a kifogast el6terjeszto jogosultat 6rinti.

6.1 0.Az Egyesiilet csak abban az esetben tud eleget tenni a haszonkdlcsonzdsi jogdijakkal kapcsolatos
feloszt5si kdtelezetts6g6nek, ha a szuksdges p6nzi.igyi forr6sokat a tertilet6rt felel6s t6rca a

koltsdgvet6sdbol biztosida 6s fedezi, illet6leg ha az adatszolgd'ltathsra kotelezettek a feloszt6shoz
sziiks€ges ds ktildn rendeletben meghatarozott - adatokat az Egyesiilet rendelkez6s6re bocsatj6k.

6.ll.Fentiekre figyelemmel az Egyestlet csak abban az esetben tud a haszonk<jlcsiinzdsi jogdijak

kifizet6sdnek eleget tenni, amennyiben a jogdijkeret a t|rgyev mtiias 31. napjiig az Egyesiilet

szitml|jira meg6rkezik, 6s amelyekre ndzve 6rt6kelheto kiilcsbnzisi adat lrkezik az Egyestilethez
legkds6bb a t<irvdnyes kifizetdsi hat6ridot mege16z6 45. napig.

6.l2.Abban az esetben, ha az 6llam a jogdijak egyesiilethez tajrt6no tov6bbit6s6val a 6.11. ponthoz

kdpest k6sedelembe esik, a jogdijak hat6rid6ben t6rt6n6 kifizetds6re az Egyesiilet garanciet nem
vAllal, az6rt feleloss6g nem terheli.

6.13.A kozponti kdlts6gvet6sbol 6rkez6 jogdij kdsedelme esetdn az Egyesiilet elndke az egyesiilet
sz6ml6j6ra tiirt6no j6v6inis id6pontj6t az Egyesiilet honlapj6n ,,kdzdrdekii adatok" cimsz6 alatt
kozzlteszi,6s az egyes jogosultaknak j616 jogdijfizet6s kezdo id6pontjri/ megieldli, Iegkisdbb a
jdvciirds napjdt kdvad 60 nnpon beliilre.

7 .  V e g y e s  r e n d e l k e z 6 s e k

7.1 Az Egyesulet kijelenti, hogy els6dlegesen tdrekszik a vit6s kdrd6sek bdkds rlton tdrt6no 6rgyalesos
rendezds6re, 6s amennyiben ez az eljirhs nem jrir sikenel, akkor fordul jogainak 6rvdnyesit6se
6rdek6ben az iigy elbir6l6srira hat6skdrrel ds illet6kess6ggel rendelkez6 bir6s6ghoz.

7.2.A jelen Felosztiisi Szabilyzatban nem szabAlyozott, vagy nem kello r6szletess6ggel szab6lyozott
k6rd6sekben a mindenkor hatilyos Szerz6i jogr6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. torv6ny, a Polg6ri



Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. 6vi IV. t6rvdny, valamint az Egyesiilet szerveinek hatbrozatai az
irinyad6ak.

7.3. Jelen Feloszt6si Szabiiyzatot az Eryesiilet kdzryiil€se 2009. jinius 24. napj n elfogadt4 majd az
Egyesiilet Elndks€ge 201 l. november 24. napjin,2012. mrircius 30. napj6n m6dositotta. Jelen
m6dositrisokkal erys6ges szerkezetbe foglalt felosztrisi szzb|lyzat az atvezetetl m6dosit6sokat
vastag fekete d6lt betiivel a tdbbi sz6vegr6szt6l j6l elkiildnithet6en tartalmazza.

il|s:A'E
Ma0yar lrcda'' :;zazd Jogv6d{t

6JoOtut ':'tvea0let
Kelt.: Budapest,2012. mircius 30. napjin 1062 Budap€s' i:ri.''a u.18.
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1. sz. melldklet

TAMOGATASI POLITIKA

A szerzoi jogr6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. t0rv6ny (tovibbiakban: Szjt.) 89. $-ban foglalt
rendelkez6sekre figyelemmel a Magyar Szerzoi Jogvddo 6s Jogkezelo Egyesiilet (MISZJE) jelen
t6mogat6si politik6ban fogalmazza meg az Szjt.23lA.(1) bekezddse alapjrin beszedett jogdijak
jogosultak 6rdek6ben tcirt6no felhaszn6l6s6nak elveit ds cdlkitiiz6seit. A timogatisi politik6r6l 6s a
jogdijaknak a jogosultak 6rdekdben tdrt6n6 felhaszn6l6srir6l, azok c6ljair6l, az egyes c6lokat szolg6l6
keretek fon6siir6l 6s ar6nyai16l az MISZJE legf6bb szerve kiz6r6lagos, nem 6truh6zhat6 hat6sk<ir6ben
esetifeg ddnt az Alapszab|llyal 6s a felosa6si szals|lyzat eloir6saival tisszhangban. A MISZJE
t6mogat6si politik6jrit 6s a bevdtelnek a jogosultak 6rdek6ben trirtdn6 felhaszniil6sira vonatkoz6
ddnt6sdt, a kultrirS6rt felelos miniszter vdlem6ny6nek kikdrdsdt kdvet6en a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala javaslat6ra az igazsitgigy€rt felel6s miniszter hagyja j6vri.

l Kultu16lis timogat6sok

Az egyesiilet tAmogat6si cdlja - az alapszals|lyban meghat6rozott cdlkitiiz6sekkel osszhangban, alkot6i
tdmogatiis formrijriban t6mogassa a szerzok alkot6 tev6kenys6gdt, annak 6rdek6ben, hogy
eredmdnyesen 6s szinvonalasan folytathassiik munk6jukat, valamint hogy az irodalmi 6s kulturiil is
hagyom6nyok tiszteletben tartisa 6s iipoliisa mellett el6segitse 6s el6mozditsa a kortdrs irodalom
ismerts6gdt 6s megismeftet6s6t.

A hat6lyos szerz6ijogi szab6lyoz6ssal dsszhangban a t6mogat6si dsszeg a Nemzeti Kulturiil is Alapon
kereszttil ptlyizati fton jut el a szerz6khdz, a Nemzeti Kultur6lis Alap 6s a Kdzds Jogkezelok
rneg6llapod6sa 6rtelm6ben egy e cdlra felSl16 kOzdsjogkezel6i speci6lis koll6gium drintdse alapjrin.

Az egyesiilet 6ltal tovribbitott osszeg a Nemzeti Kultur6lis Alap tdrvdnyben meghat6rozott c6ljaira
fordithat6.

A MISZJE a speciiil is kol169iumban t<irtdno k6pviselete drdekdben, a koll6giumba tagot deleg6l, vagy
a tag szem6ly6re a minisztemek javaslatot tesz. A MISZJE delegflja vagy javasolja az egyesiilet
igazgat6i6t,6s a taggyiilds 6ltal megnevezett szem6l)t.

2. Szociilis t6mogatdsok

A MISZJE a szociSlisan r6szorul6 szerzoket tiimogatni kiv6nja. A szociiilis t6mogat5si keret dsszege
az ifletdkes miniszdrium 6ltal 6tutalt Osszeg brutt6 30/o-a, amely magiban foglalja szociiilis
ttimogat6sok kifizet6s6nek kitlts6geit is (b6rsz6mfejtds, konyvel6s, EHO, egy6b jrirul6kok, felmer1il6
egy€b kdlts6gek). Ennek drdek6ben a MISZJE elnijks6ge 6vente egy alkalommal Szoci6lis Bizottsriggd
alakul ,6s

- evente egyszet p6ly6zatot ir ki egyszeri szoci6lis timogat6s elnyer6sdre lakhatrisi-, rezsi-,
tanulm6nyi, eg6szs6giigyi, iskolakezd6si kiilts6gekhez val6 hozz|jirul{s nyfijt6s cdlj6ra,

- az egyes tagok irrisbeli, pontosan indokolt kdrds6re - egyszeri sziilet{si, iskolakezd6si,
temetdsi segdlyt nyirjt, i l lewe timogatest egy6b indokolt rendkiviil i 6lethelyzetben.

A MISZJE SzociSlis Bizotts6ga iigyrendj6t maga rillapitja meg, a p6ly6zati felrdteket a Szoci6lis
Bizottsig a p|lyhzati kiiriis sorrin hatlrozza meg.

Az Egyesiilet elndksdge akkor tart szociiilis bizotts6gi iildst, ha az illetdkes trircrit6l az 6ves t6mogat6si
cisszeg teljes egdsz6ben j6v6ir6sra keriilt. Ezut6n irja ki az eln0ks6g a szocirilis p5ly6zatokat, melyekrol
a bedrkezdsi hatriridot k<ivet6 60 napon beliil dont. A t6rnogates dsszegdt az egyesi.ilet a ddntdst koveto
30 napon beliil tovSbbitja.
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1 . sz. melldklet

3. Egyiittes rendelkez5sek

A kultur6lis, szoci6lis timogatrisi d'sszeg 6tutal6sinak felt6tele, hogy az illet6kes miniszt6rium az 6ves
trimogatisi tisszeget teljes eg6sz6ben 6tutalja. Amennyiben az dsszeg az illet6kes minisztdriumt6l nem
6rkezik meg, rigy az egyesiiletet az 6tutal6sok elmaradiisiiert vagy megk6setts6g66rt felel<1ss6g nem
terhel.

Budapest, 2012. mrircius 30.
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