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TAGSAGI SZABALYZATA

1. Az Egyesiilet f6trb adatai:

1 . L Neve: Magyar Irodalmi Szerz6r Jogv6d<i 6s Jogkezelo Egyesiilet (MISZJE)

1.2. Sz€khelye: 1088 Budapest, Mirzeum utca 7 . (bejegyzls alatt)

1.3. Alapit6sa: Az egyesi.iletet 2008. febru6r 19. napj6n tartoti az alakul6 kcizgyrildsen meglelent
tagok egyhangri szavazaltal alapitott6k az Alapszabiiyban megfogalmazott krizhasznt c6lok
me gval6sit6sa 6rdekdben.

1.4. Ad6szd'ma: 1819645 6-l -42

1.5. BankszSmlaszLma: 1 l7 07 024-2047 2359

L6. Bir6s6gi bejegyzds6nek sz6ma, joger6re emelked6s napja:
- \2.pk.61039 t2001 t3 ., 2008.03 .26,

1.7. Tev6kenysdgr teriilete: orsz6gos jellegii

1.8. Szervezet tipusa szerint: k<izhasmf szervezet

1.9. A szervezet elekhonikus el6rhet6s6gei:
- e-mai1 cime: miszje@mtszje.hu
- weboldal cime: www.miszie.hu

2. A Tagsigi Szabilyzat c6lja

Az Egyesiilet az Alapszab|ly|ban foglalt rendelkezesek szerint folyiatja tev6kenys6g6t, az ott

meghat6rozott tags6gi szab6lyok figyelembev6tel6vel. Jelen Tags6gi Szab6lyzat c6lja, hogy az

Alapszab6ly tags6gi jogviszonlra vonatkoz6 rendelkezdseit egy iratban Osszefoglalja 6s az abban nem

rcszletezett kdrd6seket r6szleteiben szabiiyozza, az Alapszab|ly rendelkez6seivel 6s az EgyesUlet

mrikcid6s6nek szellemisdgdvel osszhangban. Amennyiben jelen Tags|gi Szab|lyzat €s az Alapszab|ly

rendelkezdsei kjzott ellentmond6s meriil fel, '(tgy az Alapszabitly el6ir6sai az irbnyad6ak

3. Az Egyesiilet tagsiga

Az egyesiilet tagja lehet:
- minden bel 6s kiilf<tldi 5llampolg6rs6gir egydni, eredeti jellegii szdpirodalmi, szakirodalmi

mijvet, valamint kottamiivet a1kot6 szerz6,
- az a term1szetes szem6ly (rircikds), aki a fenti pontban megjelolt szetz6t61 dr6klds fq6n

(idedrlve a tdrv6nyes, a v6gint6zked6sen, tov6bb6 a kcitelesr6szi ig6nyen, vagy ezekkel azonos

elbirril6s a16 eso jogintdzm6nyen alapul6 6r<ikl6st) megszerczte a szerzoi vagyom jogokat,

vagy azok b6rrnely r6szj ogositv6ny6t, 6s akinek ordkOsi min6s6g6t dr0kl6si bizonyitvany,

jogeros hagyat6k 6tad6 v'gz,3s, joger6s bir6s6gi it6let, vagy ezzel egyen€rl'kf bel-, vagy

kiilfdldi kitzokirat tanfsitla,
akr a tagfelv6teli elj6r6s sor6n felv6telt nyert
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Az egyestilet nyilv6ntafiott tags6ggal rendelkezik, laglaft az egyesiilet elndks6ge iltal vezetett
tagnevsor tartalmazza.

4. A tagsdgi jogviszony keletkez6se

Az egyesiilet alakul6 kdzgyfilds6n 16sztvevo magdnszemdlyek, akik kimondt6k az egyesiilet
megalakul6s6t, 6s elfogadt6k az egyesiilet alapszab6ly6t, az egyesrilet taglava vdlnak.

A tags6gi viszony l6tesit6sdt k6r6 tag a tagfelvdteli k6relm6t az egyesi.ilet elndk6hez nyrijtja be.

A tagfelv6teli k6relemrol az elnok eloterjesztds6re az elntiks6g a soron kcivetkez6 iil6s6n dcjnt az
elnciks6g 61ta16nos hat6rozatk6pessdgi 6s hatbrozathozatali szab6lyai szerint.

A tagf'elvdteli k6relemhez n.rellekelni kell a tagelolt publik6ci6s list6j6t, dr<ik<is eseten pedig az
drdldragyo publikrici6s list6j6t.

A tags6gi jogvrszony az Elntiks6gi hat6rozat meghozatal6nak napj 6n keletkezrk.

Az elnrik az ,6j tagot, a iagrdvsorba - a harirozathozatalt kovetoen - felveszi 6s a tags6gi jogviszony

l6trejdtt6tol sziimitott 8 munkanapon beltil a www.miszje.hu weboldalon az Egyestilet tagjai kdzdtt
f-eltiinteti.

A tagfelvdteh k6relem elutasit6sa eset6n a dontdst6l sz6mitott 15 napon belill a taggyiil6sndl lehet
irSsban fellebbez6ssel 61ni.

A taggyiiiis a fellebbez6st soron kdvetkez6 lilds6n az 61ta16nos szab6lyok szerint bir6lja el

A taggyiildsi dcjntds a tudom6sszerzdstol sz6mitott 30 napon beliil a bir6s6g elott megt6madhatir

b6rmely tag 6ltal a Ptk. 62. $ (6) bekezd6se szerint.

5. A tagok jogai 6s ktitelezetts€gei

5.1.  A tagok jogai

- Az egyesiilet minden taga azonos szavazati joggal rendelkezik, 6s r6szt vehet a taggytil€s

dont6shozatal6ban.
- Az egyesiilet keretein beltil v6laszthat 6s v6laszthato
- Az egyesulerer 6rinto minden kerd6sben v6lem6nyt nyilvanithat, illetve javaslatot tehet.
- Az egyeslilet c6ljai 6s feladatai krir6be tartoz6 k6rd6sek megvrtat6sat kezdem6nyezhetl.
- Az egyesillet 6ltal nyitjtott kedvezmdnyekben r6szestilhet
- Az egyesiilet rendezv6nyein r6szt vehet.

5.2. A tagok kiitelezetts6gei

- Az alapszab6ly valamint az egyesiilet szab6lyzatainak megtart6sa
- Rdszvdtel a szelezet elet6ben, tiszts6gbe torteno megvdlaszt6sa eset6n a tisztsdg leglobb

kdpess6gei szerinti e115t6sa.
- Az egyestilet vezeto szervei hat5rozat6nak vegrehajt6sa.
- A tags6gi dij rendszeres megfizetdse.
- revetenysggenek vdgz6se iz egyesiilet cdljaival osszhangban, olyan magatafiast tamisit6sa,

mely az egyesiilet elfogadotts6g6t ncivelt
- Az egyesulet taga nem vesz6lyeztetheti az egyesiilet celjainak megval6sit5s6t'
_ Az egyeslilet iagai a tagfe lv6teliiket kdveto 30 napon beliil kdtelesek az Egyesiilet

rendeikezds6re bocs6tani a jogdij feloszt6s6hoz sztks6ges adataikat, igy kiilontisen a jogosulti

azonosit6shoz sziiks6ges szemdlyes adataikat, az on6ll6 kcitetben, 6s/vagy gytijtemenyes



kdtetben meglelent mriveik list6jAt, postai ds elelctronikus eldrhetosdgeiket, illetoleg a jogdij
risszeg tov6bbit6s6hoz sztiksdges penzigyi adataikat (bank, banksz6mlasz6m). Az igyesiilet
tagJar az egyestllet sz6m6ra megadott adatarkban bekdvetkezett v|ltozlst 15 napon beltil
kcjtelesek az egyesiilet ir6ny6ban bejelenteni. Az egyesiilet a jogosultak adatait a mindenkor
hat6lyos adatv6delmr eloirdsok figyelembevdteldvel kezeli.

6. A tagstgi jogviszony megsziin6se

A tagsigi jogviszony megszrinik a tag
- ki16p6s6vel,
- kizhr|st:val,
- hal6l6val.

6.1. Kil6p6s

A tag kildpdsi sz6nddkiir6l ir6sbeli nyilatkozatot juttat el az elnriks6ghez, amely kcivetkezo uldsdn
ktiteles meg6llapitani a kil6pds t6ny6t. Ekkor az elniiksdg a ki16p6 tagot tdrli a tagok ndvsor6b6l ds
enol a kil6pot irrisban tdj6koztatja. A tags6gi jogvi szony azon a napon sziinik meg, amikor az eln<iksdg
megiillapitotta a kil6pds t6ny6t.

6.2.Kizfrhs

Az egyestiletbol kiz|rhat6 az a Iag:
Aki az alapszab6ly rendelkez6seit vagy az egyesiilet 6rdekeit srilyosan megs6rti 6s az egyesrilet
elnokdnek ir6sbeli lelhiv6sa ellendre, a felhiv6sban meghat6rozott hat6ridon beliil sem hagy fel ezzel a
magatartiisiival, A tag abban az esetben is krz6rhat6, ha 6 havi tagdilat az elnok felsz6lit,sa ellendre, a
felsz6litilsban meghat6rozott hat6rid6n beliil sem fizeti meg.

A tag kiz6r5s5r6l az eln<ik eloterjeszt6se alapj6n az elndks6g dcint. A krz6r5ssal ddntett tagot az e115r6s
megindit6ser6l irrisban kell 6rtesiteni. A krzir6 hat|rozat meghozatala el6tt a tag szem6lyes
meghallgat6sa az eln<iks6g szSmSra k<itelezo . A tag kiz6r|s|r6l - az elnriks6gi tagok kiv6tel6vel az
egyesiilet elnoks6ge az 6ltalenos drjnt6shozatali szabAlyok szerint ddnt. A kizhrhst kimond6
hatirozalr6l az 'rinIetl tagot a hat'rozat meghozatal|t krivet6 8 napon beliil ir5sban, postar iton
6tesitenr kell.

Az dnntett tag az elnolcdg krz6rilst kimond6 hat|rozala ellen annak k6zhezv6tel6t6l sz6mitott 15
napon beliil a taggyril6sn6l fellebbez6ssel dlhet. A taggyiil6s a fellebbez6st soron kdvetkezo iil6sen az
6ltaliinos dont6shozatali szab6lyok szerint bir6lja el. A krz6r6 hat|rozatr6l az errntett tagot 6 hatfuozat
meghozatal6t kcjveto 15 napon beliil irdsban, postai irton kell 6fiesiteni. A taggytil6s hat6rozata ellen
bAmely tag jogorvoslattal dlhet a Ptk. 62.$ (6) bekezd6sdre figyelemmel.

Az elndks6g valamely tagtr|nak ktz6rSsir6l a taggytilds a soron kdvetkezo iilds6n dtint az Sltallnos
hatdrozathozatab szab6lyok szerint. A kizir6 hat|rozafioL az ertntetl tagot a hatbrozat meghozatal6t

kriveto 15 napon beliil ir6sban, postai riton kell 6rtesiteni. A taggyril6s hat{rozata ellen bdrmely tag
jogorvoslattal dlhet a Ptk. 62.$ (6) bekezd6s6re figyelemmel.

6..3. Elhal6lozis

A szerzo 6s <ircik<is tag tagsAgi jogviszonya megsztrnik a tag hal6l6val. Ha az Elnokseg a hal|lozds

t6ny6ro1 hitelt 6rdemloen tudom6st szerez, kdteles a soron kdvetkezo 016s6n a tagsSg megszrin6sdt

negiillapitani, 6s az 6rintett tagot a tagndvsorb6l torOlni. Az 6rintett tag tags6gi jogviszonya a halSl

napj 6n szrinik meg.
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6.4. Eljiris a tags:igi jogviszony megsziin6se eset6n

Az Egyeslilet a tags6gi jogviszony b6rmely okb6l tcirt6n6 megsziin6se eset6n jogosult a tag
Egyesiilettel szemben fenn6ll6 esetleges tafiozlsi,t a volt tagot, illetve a tag drt kds6t illet6 jogdijjal
szemben besz6mitani.

MISZ.JE
i,bguar hodatrd Szez6t Jogv#d

€G Jogkszstd Egves0lst
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7. Tagsigi Okirat

B6tmely tag ir6sbet k6relm6re az Egyesi.ilet 8 munkanapon beltil tags6gi okiratot 6llit ki. A tagsrigr
okirat az Egyestileti tags6g hiteles tgazol|siLra szolg|l.

A Tags6gi Oklrat l3,rtalmazza:
- tag nevdt, cim6t,
- a tagot 11let6 jogokat,
- tagotterhel6kdtelezetts6geket,
- az Alapszab|llra, tagtags6gr jogviszonlra alkalmazand6 egy6b bels6 szab|lyzatol<ra

6s jogszab6ly'a t<irtdnS utal6st.

A Tags6gi Oldratot az Egyesiilet elndke ci,gszerfien irja a16.

8. Az Elniiks6g h ̂ t6rozlt^i

Az Elnriks6g iil6seirol jegyzokdnyv k6szi.il, amely tartalmazza a tagfelv6telre vonatkoz6 hat|rozatokat
is. Az Elnrik a tags6gi jogviszonlra vonatkoz6 hal|rozalok;r6l kivonatot k6szit, amelyet c6gszerii
al6ir6s6va1 hitelesit 6s a hat6rozatok6l kiil<in dosszi6ban nyilv6ntart6st vezet.

Budapest, 2012. m6jus 9.

Elottiink. mint tanik el6tt:

Tanf I .
Nev: fl{SL ftos€-v2-T
Cim: 9 L€ 6€\4 ql\FS t4Fu.uctu +?.

xatas: fu)W

Tant 2.
N6v :  yARGA SeA  lSoLc r

" t - '  3gao  r /AJ  ' r / g , | - r c * l t l  . ^ . ! 6

Aldir6s: UW, Ul
X \

Zhrad6kt
Jelen Tags6gi Szabiiyzatot az A).apszab6ly 4.2.3. pontja alapj|n az Egyesiilet Elndks6ge 2012. €v
m6jus 9. napj6n tartott ulesen, az Il2O12. (05.09.) sz6mri Elnoks6gi Hat6rozat6val fogadta el.
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